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ACEF/1213/12807 — Guião para a auto-avaliação

Caracterização do ciclo de estudos.

A1. Instituição de Ensino Superior / Entidade Instituidora:
Instituto Politécnico De Setúbal

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

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

A3. Ciclo de estudos:
Engenharia Automação, Controlo e Instrumentação

A3. Study cycle:
Automation, Control and Instrumentation Engineering

A4. Grau:
Licenciado

A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
Diário da República, 2ª série - N.º 148 - 2 de Agosto de 2007

A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Controlo e Processos

A6. Main scientific area of the study cycle:
Control and Processes

A7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de
16 de Março (CNAEF): 
523

A7.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005,
de 16 de Março (CNAEF), se aplicável: 
-

A7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º
256/2005, de 16 de Março (CNAEF), se aplicável: 
-

A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
180

A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):
3 anos (6 semestres)

A9. Duration of the study cycle (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
3 years (6 semesters)
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A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
40

A11. Condições de acesso e ingresso:
Provas de Acesso:
07 Física e Química
19 Matemática A

Classificações Mínimas:
Nota de Candidatura: 100 pontos 
Provas de Ingresso: 95 pontos 

Fórmula de Cálculo:
Média do secundário: 65% 
Provas de ingresso: 35% 

Preferência Regional
Percentagem de vagas: 40
Área de Influência: Beja, Évora, Lisboa, Setúbal, R. A. Açores, R. A. Madeira

Outros Acessos Preferenciais
Percentagem de vagas: 20
Cursos com acesso preferencial:
602 Cursos técnico-profissionais (todos os cursos) 
604 Cursos da via profissionalizante do 12º ano (todos) 
606 Cursos da via profissionalizante dos 10º/12º anos (todos) 
PRO Todos os cursos profissionais 

A11. Entry Requirements:
Entrance Exams:
07 Física e Química
19 Matemática A

Minimum classification
Application rate: 100 
Entrance Exams: 95 

Calculation of the application rate:
Secondary level: 65% 
Entrance Exams: 35% 

Regional preference
Percentage of vacancies: 40
Catchment Area: Beja, Évora, Lisbon, Setubal, R. A. Azores, R. A. Madeira

Other Views Preferred
Percentage of vacancies: 20
Courses with preferential access:
602 Technical and professional courses (all courses)
604 Vocationally Courses in the 12th year (all)
606 Vocationally Courses of 10 º / 12 º years (all)
PRO All professional courses

A12. Ramos, opções, perfis...

Pergunta A12
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A12. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o
ciclo de estudos se estrutura (se aplicável):
Não

A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ... (se aplicável)

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

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

<sem resposta>

A13. Estrutura curricular

Mapa I - -

A13.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Automação, Controlo e Instrumentação

A13.1. Study Cycle:
Automation, Control and Instrumentation Engineering

A13.2. Grau:
Licenciado

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

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

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

Área Científica / Scientific Area
Sigla /

Acronym

ECTS Obrigatórios /

Mandatory ECTS

ECTS Optativos /

Optional ECTS*

Controlo e Processos / Control and Processes CP 50 0

Instrumentação e Medida / Instrumentation and Measurement IM 46 0

Matemática / Mathematics MAT 27 0

Electrotecnia e Sistemas de Potência / Electrotechnics and

Pow er Systems
ESP 12 0

Mecânica dos Meios Sólidos / Solids Mechanics MMS 9 0

Ciências Empresariais e Comunicação / Business Sciences

and Communication
CEC 13 0

Electrónica e Telecomunicações / Electronics and

Telecommunications
ET 11 0

Informática / Informatics INF 6 0

Termodinâmica Aplicada / Applied Thermodynamics TA 6 0

(9 Items)  180 0
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A14. Plano de estudos

Mapa II - - - 1.º ano/1.º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Automação, Controlo e Instrumentação

A14.1. Study Cycle:
Automation, Control and Instrumentation Engineering

A14.2. Grau:
Licenciado

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

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

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

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

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular

Units

Área Científica /

Scientific Area

(1)

Duração /

Duration

(2)

Horas Trabalho /

Working Hours

(3)

Horas Contacto /

Contact Hours

(4)

ECTS

Observações

/

Observations

(5)

Álgebra Linear e Geometria Analítica /

Linear Algebra and Analytical

Geometry

MAT Semestral 162.5 TP - 60 6 -

Mathematical Analysis I MAT Semestral 215 T - 30; PL - 60 8 -

Métodos de Estudo e Comunicação /

Study Methods and Communication
CEC Semestral 128 TP - 60 5 -

Introdução EACI / EACI Introduction CP/IM/MMS Semestral 128
TP - 30; PL - 45; S -

15
5 -

Introdução à Programação /

Introduction to Programming
INF Semestral 162 TP - 45; PL - 30 6 -

(5 Items)       

Mapa II - - - 1.º ano/2.º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Automação, Controlo e Instrumentação

A14.1. Study Cycle:
Automation, Control and Instrumentation Engineering

A14.2. Grau:
Licenciado
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A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)

-

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

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

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year/2nd semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /

Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area (1)

Duração /

Duration (2)

Horas Trabalho /

Working Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações /

Observations

(5)

Análise Matemática

II/Mathematical Analysis II
MAT Semestral 215 T - 30; PL - 60 8 -

Electrotecnia/Electrotechnics ESP Semestral 162 TP - 45; PL - 30 6 -

Automação/Automation CP Semestral 152 TP - 45; PL - 30 6 -

Mecânica/Mechanics MMS Semestral 138 TP - 45; PL - 30 5 -

Química/Chemistry CP Semestral 133 TP - 30; PL - 30 5 -

(5 Items)       

Mapa II - - - 2.º ano/3.º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Automação, Controlo e Instrumentação

A14.1. Study Cycle:
Automation, Control and Instrumentation Engineering

A14.2. Grau:
Licenciado

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

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

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

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year/3rd semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /

Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area (1)

Duração /

Duration

(2)

Horas Trabalho /

Working Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações /

Observations

(5)
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Introdução à

Electrónica/Introduction to

Electronics

ET Semestral 134.5 TP - 30; PL - 30 5 -

Automatismos

Programáveis/Programmable

Automata

CP Semestral 187 TP - 60; PL - 30 7 -

Termodinâmica e

Fluidos/Thermodynamics and

Fluids

TA Semestral 162 TP - 60 6 -

Instrumentação I/Instrumentation

I
IM Semestral 168 TP - 45; PL - 30 6 -

Sinais, Sistemas e

Simulação/Signals, Systems and

Simulation

CP Semestral 168 TP - 45; PL - 30 6 -

(5 Items)       

Mapa II - - - 2.º ano/4.º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Automação, Controlo e Instrumentação

A14.1. Study Cycle:
Automation, Control and Instrumentation Engineering

A14.2. Grau:
Licenciado

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

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

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

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year/4th semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular

Units

Área Científica /

Scientific Area

(1)

Duração /

Duration

(2)

Horas Trabalho /

Working Hours

(3)

Horas Contacto /

Contact Hours

(4)

ECTS

Observações

/

Observations

(5)

Microprocessadores/Microprocessors ET Semestral 160 TP - 30; PL - 45 6 -

Controlo de Sistemas/Control Systems CP Semestral 168 TP - 45; PL - 30 6 -

Instrumentação II/Instrumentation II IM Semestral 187 TP - 30; PL - 60 7 -

Processamento e Transmissão de

Sinais/Signals Processing and

Transmission

IM Semestral 168 TP - 30; PL - 60 6 -

Probabilidades e

Estatística/Probabilities and Statistics MAT Semestral 135 TP - 60 5 -

(5 Items)       
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Mapa II - - - 3.º ano/5.º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Automação, Controlo e Instrumentação

A14.1. Study Cycle:
Automation, Control and Instrumentation Engineering

A14.2. Grau:
Licenciado

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

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

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

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd year/5th semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /

Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area (1)

Duração /

Duration

(2)

Horas Trabalho /

Working Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações /

Observations

(5)

Controlo Discreto/Discrete

Control
CP Semestral 187 T - 30; PL - 60 7 -

Economia e Gestão/Economics

and Management
CEC Semestral 108 TP - 60 4 -

Oficinas de

Instrumentação/Instrumentation

Tools Practices

IM Semestral 150 PL - 60 6 -

Instrumentação e

Medida/Instrumentation and

Measurement

IM Semestral 164.5 TP - 45; PL - 30 6 -

Robótica/Robotics CP Semestral 185 TP - 60; PL - 30 7 -

(5 Items)       

Mapa II - - - 3.º ano/6.º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Automação, Controlo e Instrumentação

A14.1. Study Cycle:
Automation, Control and Instrumentation Engineering

A14.2. Grau:
Licenciado

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

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3.º ano/6.º semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd year/6th semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular

Units

Área Científica /

Scientific Area

(1)

Duração /

Duration

(2)

Horas Trabalho /

Working Hours

(3)

Horas Contacto /

Contact Hours

(4)

ECTS

Observações

/

Observations

(5)

Sistemas de Actuação

Electromecânica/Electric Drive Systems
ESP Semestral 161.5 TP - 45; PL - 30 6 -

Supervisão e Controlo por

Computador/Supervisory and Control

Systems

CP Semestral 162 PL - 60 6 -

Metrologia/Metrology IM Semestral 137 TP - 30; PL - 30 5 -

Sociologia das Organizações e

Inovação/Organizations Sociology and

Innovation

CEC Semestral 106.5 TP - 60 4 -

Projecto em EACI/EACI Project IM Semestral 230
PL - 60; S - 30; OT

- 30
9 -

(5 Items)       

Perguntas A15 a A16

A15. Regime de funcionamento:
Diurno

A15.1. Se outro, especifique:
-

A15.1. If other, specify:
-

A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respectiva(s) Ficha(s) Curricular(es)
deve(m) ser apresentada(s) no Mapa VIII)
Victoria de Los Angeles Reyes Cortés Ferreira

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço

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

Mapa III - Protocolos de Cooperação

Mapa III

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

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

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes

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

A17.3. Recursos próprios da instituição para acompanhamento efectivo dos seus estudantes
no período de estágio e/ou formação em serviço.

A17.3. Indicação dos recursos próprios da instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos
estágios e períodos de formação em serviço.
<sem resposta>

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

A17.4. Orientadores cooperantes

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB).

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

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

A17.4.2. Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclo de estudos de
formação de professores) / Map V. External supervisors responsible for following the students’ activities (only for
teacher training study cycles)

Nome /

Name

Instituição ou estabelecimento

a que pertence / Institution

Categoria Profissional

/ Professional Title

Habilitação Profissional /

Professional Qualifications

Nº de anos de serviço /

No of working years

<sem resposta>

Pergunta A18 e A19

A18. Observações:

A14 - Em conformidade com o plano de estudos do curso de EACI, publicado no Diário da República, 2ª Série -
Nº 148 - de 2 de Agosto de 2007, o número de horas de trabalho das seguintes unidades curriculares é:
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Introdução à EACI (1º ano/1º semestre) - 145;
Instrumentação I (2º ano/3º semstre) - 172;
Sinais, Sistemas e Simulação (2º ano/3º semstre) - 172.
Por motivos de validação as horas de trabalho associada às unidade curriculares acima mencionadas foram

alteradas no mapa A14.

A17 - O ciclo de estudos conducente ao grau de Licenciado em engenharia de Automação, Controlo e
Instrumentação, não possui estágio curricular pelo que não foi fornecida qualquer informação nesta

subsecção.
Existem soluções alternativas adoptadas para providenciar o contacto com o mundo real, como a realização de
visitas de estudo e realização de trabalho experimental em contexto real no âmbito de unidades curriculares

específicas, colaborações de partilha de equipamentos, seminários realizados por especialistas convidados.
Historicamente, o curso na sua génese, antigo Bacharelato em Instrumentação e Controlo, incluía o Estágio
Curricular no seu plano, o que possibilitou a inserção profissional de muitos estudantes qua actualmente
desempenham funções de quadro superior em diversas empresas da região. Está em curso uma proposta de
alteração do plano curricular do curso, apresentada no fim deste relatório onde é reintroduzida a unidade

curricular de Estágio/Projeto em EACI.
Este estágio poderá ser realizado com recurso aos protocolos da EST Setúbal estabelecidos com cerca de 130
empresas, alguns deles utilizados no passado. A informação destes protocolos está disponível caso seja

solicitado.

A18. Observations:

A14 - In accordance with the curriculum plan of the EACI study cycle, published in Diário da República, 2nd
Series - No. 148 - , August, 2nd,2007, the number of work hours of the following curricular units is:
Introduction to EACI (1st year / 1st semester) - 145;
Instrumentation I (2nd year / 3rd semstre) - 172;
Signals, Systems, and Simulation (2nd year / 3rd semstre) - 172.
For reasons of validation work hours associated with the aforementioned curricular units were changed in A14.

A17 - The study cycle leading to the Degree in Automation, Control and Instrumentation Engineering , has no
curricular internship so there was no information provided in this subsection.
There are alternative solutions adopted to provide contact with the real world, such as making visits and
conducting experimental work in a real context within specific curricular units, collaborations sharing of
equipment, seminars conducted by invited experts.
Historically, the course in its genesis, former Bachelor in Instrumentation and Control, included curricular
internship in its plan, allowing the employability of many students currently performing senior roles in various
companies in the region. Is currently a proposal to amend the curriculum of the study cycle, presented at the
end of this report where it is reintroduced Course Internship / Project in EACI.
This stage may be performed using the protocols established with the EST Setúbal about 130 businesses, some
of them used in the past. The information from these protocols is available if requested.

A19. Participação de um estudante na comissão de avaliação externa
A Instituição põe objecções à participação de um estudante na comissão de avaliação externa?
Não

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
Em conformidade com o nº 3 do artigo 8º do Decreto-Lei 74/2006, o ciclo de estudos conducente ao grau de
Licenciado em Engenharia de Automação, Controlo e Instrumentação (EACI) privilegia a componente de prática
de aplicação dos conhecimentos e saberes adquiridos para o exercício de uma actividade profissional. O curso
de EACI forma profissionais para desempenhar funções no desenvolvimento, implementação, operação,
manutenção e gestão de dispositivos envolvidos na automatização de sistemas a nível da indústria e dos
serviços. À semelhança de outros cursos a nível internacional, o Licenciado em EACI apresenta um perfil
específico, pluridisciplinar único, com uma sólida formação nas áreas da Matemática e das Ciências da
Engenharia, complementada pelas áreas das Ciências Empresariais e Comunicação, e Informática. A
predominante componente de formação específica nas áreas da Especialidade do curso, Controlo e Processos,
e Instrumentação e Medida, conferem uma formação profissionalizante.



04/02/13 ACEF/1213/12807 — Guião para a auto-avaliação

www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=a2589f46-9d36-a6f3-556a-5076d6fc1bc3&formId=f209732d-cc61-dd5c-6336-507d20d52422 11/159

1.1. Study cycle's generic objectives.
In accordance with paragraph 3 of Article 8 of Decree-Law 74/2006, the study cycle leading to the degree of
Bachelor of Engineering Automation, Control and Instrumentation (EACI) favors practical application component
of knowledge and understanding for the exercise of a professional activity. The EACI course trains
professionals to play roles in the development, implementation, operation, maintenance and management of
devices involved in the automation systems at industrial and service sectors. Like other courses at
international level, Degree in EACI has a unique multidisciplinary specific profile, with a strong background in
Mathematics and Engineering Sciences, complemented by Business Studies and Communication areas and
Informatics. The predominant component of training in specific specialty areas, Control and Process, and
Instrumentation and Measurement, confer a vocational education.

1.2. Coerência dos objectivos definidos com a missão e a estratégia da instituição.
O IPS é uma instituição pública de ensino superior que tem por missão a criação, transmissão e difusão do
conhecimento técnico-científico e do saber de natureza profissional, através da articulação do estudo, do
ensino, da investigação orientada e do desenvolvimento experimental. Pretende ser uma instituição fortemente
articulada com a região, e contribuir para a criação de uma cultura de fomento do empreendedorismo, da
inovação tecnológica, de transferência de conhecimento e tecnologia entre a academia e as empresas e
instituições (até aqui resposta orientada pelo IPS). 
A maioria do corpo docente do curso de EACI, desenvolve colaboração com empresas e projetos de
investigação orientada. Estas actividades, e os recursos materiais em termos logísticos e de equipamentos,
caracterizam o curso, por uma componente prática profissionalizante e atualizada. A especificidade do perfil de
competências previsto para o curso centrada nas áreas do Controlo e Processos e Instrumentação e Medida
apresenta-se como uma resposta inequívoca às necessidades do mercado de trabalho na envolvente industrial
demonstrado pela manifesta preocupação dos responsáveis do tecido empresarial regional de providenciar
aos técnicos ferramentas formativas adequadas à indústria moderna. Uma das medidas tomadas tem sido a
reciclagem dos profissionais através da frequência de ações de formação especializadas nas áreas
predominantes do curso de que são exemplo os cursos de curta duração. Neste contexto tem sido significativa
a participação do corpo docente das áreas da especialidade em prestações de serviço, nomeadamente em
acções de formação de especialização a empresas da região. Num âmbito de formação avançada
especializada foi recentemente aprovada pelos órgãos competentes da ESTSetúbal/IPS a pós-graduação em
Instrumentação e Sistemas de Automação,. Dos agentes empregadores destacam-se, entre outros, a GALP
ENERGIA, PORTUCEL, SIEMENS, AUTOEUROPA, EDP, SECIL, REN. 
A procura da atualização de conhecimentos e do reconhecimento e validação de competências profissionais
nas áreas predominantes do curso por parte de múltiplos quadros tem sido notável como o demonstra o
ingresso no curso de público adulto já integrado no mercado de trabalho com uma grande percentagem a
exercer funções em algumas das empresas acima referidas. A procura por parte de novos públicos, maiores
de 23 anos e detentores de Diploma de Curso de Especialização Tecnológica (CET) nas áreas do curso tem sido
notável. Constituem exemplos destes, o CET em Automação e Instrumentação Industrial leccionadao na
ESTSetúbal/IPS e o CET em Automação, Robótica e Controlo Industrial da ATEC – Associação de Formação
para a Indústria. Tem-se verificado também um aumento de público oriundo de países da CPLP.

1.2. Coherence of the study cycle's objectives and the institution's mission and strategy.
The IPS is a public institution of higher education whose mission is the creation, transmission and dissemination
of technical-scientific and professional nature knowledge through the articulation of study, teaching, oriented
research and experimental development. Aims to be an institution strongly linked with the region and contribute
to the creation of an entrepreneurship promoting culture, technological innovation, knowledge and technology
transfer between academy and enterprises and institutions. Most of the teaching staff frequently collaborate
with companies and on oriented research projects. This contact with enterprises and the vanguard of research
makes the course contents in Automation, Control and Instrumentation Engineering degree highly
professionalizing and very up-to-date. The skills profile specificity expected for the EACI degree, focused in the
areas of Control and Process and Instrumentation and Measurement presents itself as an unequivocal
response to the needs of the labor market in the industrial environment. Regional enterprises managers have
manifested their concern on providing their workers technical training tools suitable for modern industry. One of
the taken measures has been recycling professionals by attending specialized training activities in the
predominant areas of EACI degree as the short specialization courses. In this context, has been remarkable the
participation of the predominant areas academic staff in the provision of abroad services, particularly in
vocational training activities to companies in the region as well as offering specialized courses. In the context of
specialized advanced training can also be referred the Postgraduate in Instrumentation and Automation
Systems. Among others, agent employers that can be mentioned are GALP, PORTUCEL, SIEMENS,
AUTOEUROPA, EDP, SECIL, REN.
The demand on knowledge update and recognition and validation of skills in the predominant areas of EACI
degree by multiple frames has been remarkable as demonstrated by the adult audience entering the course,



04/02/13 ACEF/1213/12807 — Guião para a auto-avaliação

www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=a2589f46-9d36-a6f3-556a-5076d6fc1bc3&formId=f209732d-cc61-dd5c-6336-507d20d52422 12/159

already integrated in the labor market with a large percentage performing functions in some of the above
referred companies as AUTOEUROPA and GALP.
The demand from new audiences, older than 23 years and Specialization Course Technology (CET) Diploma
holders in the areas of the course has been remarkable. Examples include the CET in Industrial Automation and
Instrumentation from ESTSetúbal /IPS and the CET in Automation, Robotics and Industrial Control from ATEC -
Association of Training for Industry. There has been also an increase in public coming from CPLP countries.

1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
As Escolas IPS divulgam um conjunto vasto de informação sobre cada um dos ciclos de estudos, nas
respetivas páginas web, nomeadamente no que se refere aos objetivos e às competências de cada um desses
ciclos. Outras informações complementares e associadas aos ciclos de estudos são também disponibilizadas
por essa via, bem como os Relatórios de Concretização do Processo de Bolonha, relatórios que contêm um
conjunto vasto de informação sobre o funcionamento do ciclo de estudos. A realização de diversos eventos,
como a organização de Seminários e/ou de Semanas de Engenharia de Automação, Controlo e Instrumentação
tem proporcionado o debate entre docentes e discentes, assim como o contacto com agentes empregadores e
com públicos oriundos de escolas secundárias, profissionais e de instituições conferentes de Diploma de
Especialização Tecnológica que perspetivam a continuidade dos seus estudos através do ingresso na
ESTSetúbal e em particular no curso de EACI.

1.3. Means by which the students and teachers involved in the study cycle are informed of its objectives.
IPS Schools have disclosed a wide range of information about each of the courses in the respective web pages,
regarding in particular the objectives and skills of each of these cycles. Other supplementary information
related to study cycles are also available through this way, as well as Implementation of the Bologna Process
reports, which contains a vast amount of information on the study cycle.
The organization of several events, such as the seminars and Automation, Control and Instrumentation
Engineering Weeks has provided divulgation of the course objectives and the debate between the academic
staff and students, as well as the contact with employer agents and public from high and professionals schools,
and of institutions awarding technological specialization course diploma (CET) that envisages the continuity of
their studies by joining the ESTSetúbal/IPS and in particular in the EACI course.

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade

2.1 Organização Interna

2.1.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudo, incluindo a sua aprovação, a revisão
e actualização dos conteúdos programáticos e a distribuição do serviço docente.
O ciclo de estudos é gerido por estruturas organizacionais a dois níveis: Por um lado, pelos órgãos de gestão
que, de acordo com as competências legalmente estabelecidas, asseguram níveis mínimos de qualidade,
desde a conceção e a aprovação interna das estruturas e dos programas curriculares (Conselhos Técnico
Científicos) até ao acompanhamento da lecionação (Conselhos Pedagógicos). Por outro lado, o coordenador de
curso, nomeado pelo diretor, que assegura o cumprimento das orientações e das normas definidas pelos
órgãos de gestão relativas aos cursos, velando pelo bom funcionamento dos mesmos e propondo ações de
melhoria. No que refere à distribuição do serviço docente, esta é feita pelo diretor, em conjunto com os
respetivos departamentos

2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study cycle, including its approval, the syllabus
revision and updating, and the allocation of academic service.
The study cycle is managed by organizational structures at two levels: on the one hand, by the management
that, according to legally established competences, ensures minimum quality levels, from conception and
approval of internal structures and curricular programs (Scientific Technical advice) to the monitoring of
teaching (Pedagogical Councils). Moreover, the course Coordinator, appointed by the director, who ensures
compliance with the guidelines and standards set by the management entities regarding the study cycles,
ensuring the proper operation of these and proposing improvement actions. As terms of the distribution of the
teaching service, this is done by the director, together with the respective departments

2.1.2. Forma de assegurar a participação activa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão
que afectam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.



04/02/13 ACEF/1213/12807 — Guião para a auto-avaliação

www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=a2589f46-9d36-a6f3-556a-5076d6fc1bc3&formId=f209732d-cc61-dd5c-6336-507d20d52422 13/159

Para além dos órgãos da instituição cujo domínio de atuação inclui a temática de ensino-aprendizagem, o
Coordenador de Curso (CC) tem um contacto privilegiado com os estudantes garantindo uma participação ativa
destes nos processos de tomada de decisão promovendo a realização de reuniões com docentes e estudantes
no início de cada semestre. Nestas reuniões, em articulação com o Conselho Pedagógico (CP) são planeados
os momentos das atividades previstas para a avaliação. Existem órgãos de gestão centralizados, dos quais se
destacam o CP e o Conselho Técnico-Científico (CTC), que se pronunciam sobre todas as propostas de
adequação, alteração ou reestruturação de cursos no sentido de melhorar a qualidade do ensino.

2.1.2. Means to ensure the active participation of academic staff and students in decision-making processes that
have an influence on the teaching/learning process, including its quality.
In addition to the organs of the institution whose domain of expertise includes the topic of teaching and learning,
the Course Coordinator (CC) has a privileged contact with students ensuring active participation in the
processes of decision-making by promoting meetings with teachers and students at the beginning of each
semester. At these meetings, in conjunction with the Pedagogical Council, the activities for the assessments
are planned. There are centralized management bodies, namely the CP and the Scientific-Technical Council
(CTC), which advise on all courses adaptation, modification or restructuring proposals to improve the quality of
teaching.

2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos. 
As estruturas existentes relativamente à garantia da qualidade são as definidas em 2.1.1. Complementarmente,
a Escola dispõe de uma estrutura local da Qualidade (que integra o Sistema Integrado de Gestão do IPS –
SIGIPS) e que tem como principais as seguintes competências: 
•Conceber e implementar os procedimentos específicos da Escola;
•Representar a Escola, no Núcleo de Gestão da Qualidade da UNIQUA/IPS;
•Preparar o relatório de apoio à revisão do SIGIPS da Escola.
Esta estrutura local da Qualidade é coordenada, a nível central, pela Unidade para a Avaliação e a Qualidade do
IPS (UNIQUA/IPS) que, apesar de não ter poder de intervenção direta no funcionamento do ciclo de estudos,
coordena as estruturas locais da Qualidade existentes nas Escolas, nos SC e nos SAS e tem competências ao
nível da coordenação do Sistema Integrado de Gestão do IPS (SIGIPS

2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study cycle. 
Existing structures on the quality assurance are defined in 2.1.1. In addition, the School offers a Quality local
structure (which includes the Integrated Management of IPS - SIGIPS) and whose main competencies are the
following:
• Design and implement specific School procedures;
• Represent the School at the Center for Quality Management, UNIQUA / IPS;
• Prepare the support the revision report of the School SIGIPS.
This local structure Quality is coordinated centrally by the IPS Unit for Evaluation and Quality (UNIQUA / IPS)
that, despite having no direct power to intervene in the study cycle operation, coordinates the local structures of
the existing Quality Schools in the Central Services (SC) and Social Action Services (SAS) and has skills in the
coordination of the Integrated Management System IPS (SIGIPS).

2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na
instituição. 
No enquadramento do exposto nos pontos 2.1.1 e 2.2.1 existem vários órgãos intervenientes na implementação
dos mecanismos de garantia da qualidade. O planeamento e implementação destes mecanismos são
orientados pela estrutura local da Qualidade da ESTSetúbal, de acordo com as competências previstas e
definidas em 2.2 1. Os referidos mecanismos residem essencialmente na definição de uma estratégia para a
monitorização dos ciclos de estudos, implementação de procedimentos para elaboração do relatório de
monitorização, recolha e tratamento de dados e planeamento das atividades. Do resultado da implementação
dos mecanismos para a garantia da Qualidade resulta a auto-avaliação com informações sobre o
funcionamento do ciclo de estudos, em particular dos índices de sucesso e de abandono escolar, e a instituição
de propostas de melhoria. O responsável pela estrutura local da Qualidade na ESTSetúbal é o Professor Doutor
José António da Conceição Palma.

2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution. 
In the framework outlined in paragraphs 2.1.1 and 2.2.1 there are various bodies involved in the implementation
of quality assurance mechanisms whose planning and implementation are driven by the ESTSetúbal local
structure of Quality, according to the responsibilities listed and defined in 2.2 1. These mechanisms reside
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essentially in defining a strategy for the study cycles monitoring, implementation of procedures for the
monitoring reporting, data collection and processing and activities planning. From the implementation of the
mechanisms to guarantee the Quality, results the study cycle self-assessment with information about its
functioning, particularly success rate and school leaving, and the institution of improvement proposals. The
local structure responsible for Quality in ESTSetúbal is Professor José António da Conceição Palma.

2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos. 
Os mecanismos de monitorização do funcionamento dos ciclos de estudo apresentam uma estrutura cuja base
é a unidade curricular (UC) e respetiva ficha divulgada na página da ESTSetúbal/IPS no início de cada semestre,
com toda o informe relativo ao seu funcionamento. No fim do semestre é elaborado o relatório da UC cujos
resultados, assim com índices de funcionamento anual do ciclo de estudos, são disponibilizados de forma
automática pelo SI da ESTSetúbal/IPS. O Coordenador de curso assegurar o funcionamento deste mecanismo e
a análise dos dados, bem como a identificação de ações de melhoria reportadas no relatório de monitorização
do ciclo de estudos, em conformidade com o Guião UNIQUA/IPS. A realização de reuniões entre a Coordenação
do curso e estudantes e docentes envolvidos permitem recolher informações acerca do funcionamento das
unidades curriculares que garantam os objetivos do ciclo de estudo assim como informações relacionadas
com instalações e serviços.

2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study cycle. 
The mechanisms for monitoring the study cycle functioning have a structure whose base is the Curricular Unit
(UC) and respective plug disclosed in ESTSetúbal / IPS page at the beginning of each semester, with all the
report on its operation. At the end of the semester is elaborated the UC report whose results as well as annual
study cycle operating indexes are enabled automatically by the SI ESTSetúbal / IPS. The Course Coordinator
ensure the functioning of this mechanism and data analysis, as well as the identification of improvement actions
reported in the study cycle monitoring report, in accordance with the Guidelines UNIQUA / IPS. Another type of
action to promote the collection of information on the study course is to conduct meetings between the course
coordination and the students and Professors involved which seeks to obtain information about the course
operation in order to meet the objectives of the study cycle as well as information related with facilities and
services.

2.2.4. Ligação facultativa para o Manual da Qualidade 
http://www.ips.pt/ips_si/web_base.gera_pagina?p_pagina=28706

2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de acções de melhoria.
Como descrito em 2.2.3, anualmente é elaborado o relatório de monitorização do ciclo de estudo sendo este
apresentado ao Conselho Técnico-Científico (CTC) e ao Conselho Pedagógico (CP). Da análise e discussão são
emitidos pareceres e são também propostas orientações para a melhoria dos ciclos de estudo constituindo
exemplo disto os documentos “Modelo Pedagógico da ESTSetúbal” (CP, 2012), “Linhas Orientadoras Para
Alteração dos Ciclos de Estudo da ESTSetúbal” (2012) da autoria do Director da ESTSetúbal em articulação
com o CTC e mais recentemente o documento “Reestruturação da Oferta Formativa da ESTSetúbal/IPS” da
autoria do Director da ESTSetúbal/IPS. Suportado nestes documentos e nas conclusões retiradas do relatório
de monitorização, o Coordenador de curso tem proposto alterações ao plano curricular que deverão
corresponder às expectativas dos estudantes e do mercado de trabalho, garantidas através da auscultação a
ambas as partes.

2.2.5. Discussion and use of study cycle’s evaluation results to define improvement actions. 
As described in 2.2.3, the study cycle monitoring report is prepared annually and is presented to the Scientific-
Technical Council (CTC) and the Pedagogical Council (PC). From the analysis and discussion are issued advice
and improvement orientations beeing example of this documents "Pedagogical Model of ESTSetúbal" (CP,
2012), "Guidelines For Changing Cycles Study of ESTSetúbal" by the Director of ESTSetúbal in conjunction with
CTC (201) and more recently the document "Restructuring the Formative Offer in ESTSetúbal / IPS " by the
Director of ESTSetúbal / IPS (2012). These guidelines as well as the conclusions taken from the monitoring
report are used by the Course Coordinator in order to propose changes to the curricula that should meet the
expectations of students and the labor market which are guaranteed through the auscultation to both parts.

2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos. 
O IPS foi avaliado pela EUA em 2008 (relatório disponível em:
http://www.ips.pt/ips_si/web_gessi_docs.download_file?p_name=F807637728/Aval_institucional-
RelatorioFinalEUA.pdf), tendo também aderido ao programa de acompanhamento em 2011 (relatório disponível
em https://www.si.ips.pt/ips_si/web_gessi_docs.download_file?p_name=F963739270/IEP_IPS_FU_ Relatório
Final_ Português_doc.pdf)

http://www.ips.pt/ips_si/web_base.gera_pagina?p_pagina=28706
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2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years. 
IPS was evaluated by the EUA in 2008 (report available at:
http://www.ips.pt/ips_si/web_gessi_docs.download_file?p_name=F807637728/Aval_institucional-
RelatorioFinalEUA.pdf), also joined the program monitoring in 2011 (report available at
https://www.si.ips.pt/ips_si/web_gessi_docs.download_file?p_name=F963739270/IEP_Report IPS_FU_ Final_
Inglês_doc.pdf)

3. Recursos Materiais e Parcerias

3.1 Recursos materiais

3.1.1 Instalações físicas afectas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços lectivos, bibliotecas, laboratórios,
salas de computadores, etc.).

Mapa VI - Instalações físicas / Map VI - Spaces

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

Sala de aula / Classroom 64

Laboratório de informática / Informatics laboratory 40

Laboratório de Introdução à EACI / Introduction to EACI laboratory 50

Laboratório de mecânica / Mechanics laboratory 66

Laboratório de química / Chemistry laboratory 47

Laboratório de electrotecnia e electrónica / Electrotechnics and electronics laboratory 35

Laboratório de automação e robótica / Automation and robotics laboratory 130

Laboratório de instrumentação e medida / Instrumentation and measurement laboratory 240

Laboratório de controlo e processos / Control and processes laboratory 98

Auditório /Auditorium 94

3.1.2 Principais equipamentos e materiais afectos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didácticos e
científicos, materiais e TICs).

Mapa VII - Equipamentos e materiais / Map VII - Equipments and materials

Equipamentos e materiais / Equipment and materials

Número

/

Number

balanças/scales 5

agitadores magnéticos e de vortex/magnetic and vortex agitators 10

kits medidores de pH/pH measurement kits 5

multímetros analógicos e digitais/analog and digital multimeters 40

microvoltímetros/microvoltimeters 5

fontes de alimentação/pow er supllies 20

auto-transformadores de tensão 230/0-230 V/voltage auto-transformers 230/0-230 V 10

geradores de sinal/signal generators 20

osciloscópios analógicos e digitais/analog and digital oscilloscopes 20

analisadores de espectros/spectrum analyzers 2

placas de montagem multifunção/multifunction bread boards 20

placas de aquisição de dados/data acquisition boards 10

bastidor de aquisição de dados/DAQ Rack (NI SCXI) 1

kit didáctico com motor e travão electromagnético/didactic kit w ith motor and electromagnetic brake (GKM) 1

barómetro/barometer (Haven Automation Ltd, CTD, PC7) 10

décadas de resistências, bobinas e condensadores/resistors, inductors and capacitors decades 25

w attímetros/w attmeters 5
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galvanómetros de precisão/precision galvanometers 5

multímetros digitais de verdadeiro valor eficaz/true RMS digital multimeters 15

kits de sensores de instrumentação/sensors instrumentation kits 5

banco de ensaio de caudalímetros (Technovate 9000)/f low meters test bench (Tecnovate 9000) 1

rede de instrumentação foundation f ieldbus/foundation f ieldbus netw ork 1

caudalímetros/f low meters (electromagnetic, orif f ice, venturi, coriolis, nozlles, elbow s, rotameters, ultrasonic, RADAR and

others)
10

válvulas e actuadores/valves and actuators 5

banco de ensaio de manómetros/manometers calibration bench 2

estufa programável/programmable oven 1

sistemas de calibração de termopares/thermocouple calibration systems 2

sistemas de controlo de nível/control level systems 5

simulador de instrumentação fabril (Plint)/instrumentation plant simulator (Plint) 1

termopares/thermocouples 20

calibrador de pressão/pressure calibrator 3

bombas/pumps (several types) 4

motores eléctricos/electrical engines 4

colunas de água para calibrações de pressão/w ater columns for pressure calibrations 4

colunas de mercúrio para calibrações de pressão/mercury columns for pressure calibrations 2

termoresistências de platina/platinum thermoresistors 10

termoresistências de níquel/niquel thermoresistors 5

cabos de extensão e compensação para termopares/extension and compensation cables for thermocouples 5

kits de extensómetros/strain gauges kits 2

caudalímetro de ar/air f low meter 1

caudalímetro para canais abertos/open channels f low meter 1

simulador de termoresistências de platina/platinum thermocouple simulator 1

conversor tensão-corrente, pressão-corrente e corrente-pressão/voltage to current, pressure to current and current to

pressure converter
15

unidades PLC/PLC units 20

equipamento pneumático (cilindros, f ins de curso, válvulas distribuidoras biestáveis e monoestáveis, botões de pressão e

comutadores, electroválvulas)/pneumatic equipment (cilinders, end sw itches, mono and bi-stable distributing valves,

pressure buttons and sw itches, and valves)

6

robôs para ensino/robots for teaching purposes 4

sistema de controlo de posição e velocidade/position and velocity control system 5

simuladores de processos industriais (múltiplas variáveis físicas)/industrial processes simulators (multiple physical variables) 5

computadores pessoais/PC 30

bancada de calibração de instrumentação industrial/industrial instrumentation calibration w orkbench 1

3.2 Parcerias

3.2.1 Eventuais parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
Existem múltiplos acordos de cooperação bilaterais e parcerias com universidades das quais de destacam as
estabelecidas com universidades brasileiras. Os acordos de cooperação bilateral associados ao programa
Erasmus têm viabilizado a concretização de várias unidades curriculares (ECTS) por parte de estudantes
estrangeiros. A mobilidade de entrada tem incidido maioritariamente em estudantes oriundos de Espanha,
Brasil, países da CPLP (comunidade de países de língua oficial portuguesa).

3.2.1 International partnerships within the study cycle.
There are multiple bilateral cooperation agreements and partnerships with universities highlighting those
established with Brazilian universities. The bilateral cooperation agreements associated with the Erasmus
program has enabled the completion of several curricular units (ECTS) by foreign students. The input mobility
has focused mostly on students from Spain, Brazil, countries of the CPLP (Community of Portuguese-speaking
countries).

3.2.2 Colaborações com outros ciclos de estudos, bem como com outras instituições de ensino superior nacionais.
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Esta colaboração regista-se com as instituições de ensino superior (IES) com as quais a ESTSetúbal tem
protocolos de cooperação estabelecidos (ver ficheiros Erasmus/Cooperação). Para além das colaborações
com as instituições com as quais temos acordos bilaterais Erasmus estabelecidos, existe um conjunto de
colaborações que informalmente se estabelecem entre os docentes do curso e as IES onde obtiveram os seus
graus académicos, nomeadamente de mestrado e doutoramento.

3.2.2 Collaboration with other study cycles of the same or other institutions of the national higher education system.
This collaboration occurs with higher education institutions (HEI) whom with ESTSetúbal has established
cooperation agreements (see files Erasmus / Cooperation). Apart from these collaborations there is a set of HEI
collaborations that are established informally among faculty members and HEI as example where they have
obtained their degrees, including master's and doctorate.

3.2.3 Procedimentos definidos para promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos.
O curso de LEACI, e de uma forma geral o IPS, goza do apoio do centro para a internacionalização e mobilidade
(CIMOB-IPS) que é uma estrutura de coordenação e apoio às atividades que visam gerir e aprofundar a
vertente de internacionalização do IPS, concretizando estratégias de desenvolvimento de programas, projetos e
atividades de carácter formativo de âmbito internacional (comunitário e extra-comunitário), incremento da
mobilidade de estudantes, docentes e não docentes e a captação de estudantes estrangeiros. No âmbito deste
centro existe um coordenador de mobilidade por cada unidade orgânica que estabelece uma interligação de
proximidade com os docentes e estudantes que participam em parcerias internacionais.

3.2.3 Procedures to promote inter-institutional cooperation within the study cycle.
The course LEACI, and in general the IPS, has the support center for internationalization and mobility (CIMOB-
IPS) which is a coordination structure that support activities that aim to manage and deepen the
internationalization of IPS, realizing development strategies, programs, projects and activities of formative
character at the international level (EU and non-EU), increased mobility of students, teachers and staff and
attracting foreign students. Within this center there is a mobility coordinator by each unit that establishes a
proximity interconnection with teachers and students participating in international partnerships.

3.2.4 Práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.
Esta prática tem-se concretizado através de visitas de estudo a empresas da região aproximando os
estudantes e docentes da LEACI e o tecido empresarial. Ocorrem também visitas que visam o estabelecimento
de ligações entre o corpo docente e os responsáveis de entidades externas. A realização de estágios, que se
pretende voltar a generalizar a todos os estudantes do curso, e a oferta de cursos de curta de duração nas
áreas de especialização do curso nas instalações da ESTSetúbal ou dos requerentes também têm
providenciado este contato. Constituem exemplos destas formações específicas os cursos de Instrumentação
Industrial, Metrologia, Sistemas Automáticos de Medida, Autómatos programáveis e a Automatização de
Processos. Algumas edições têm sido realizadas para quadros superiores e chefias de empresas de países da
CPLP. A realização de Seminários especialistas de empresas da região, alguns an.tigos alunos da LEACI, tem
também contribuído para estreitar relações com o tecido empresarial.

3.2.4 Relationship of the study cycle with business network and the public sector.
This practice has been achieved through study visits to companies in the region approaching students and the
academic staff to these organizations. There have also been visits aimed at establishing links between the
faculty and external entities’ responsible. The internships, which intends to return to generalize to all course
students, and the short term courses offering in specialized course areas that have been carried out on
ESTSetúbal or applicants premises have also provided this contact. Examples of these specific training courses
are Industrial Instrumentation, Metrology, Automatic Measurement Systems, Programmable Logic Controllers
and Process Automation. Some editions have been held for senior executives and managers of CPLP countries
companies. Experts from companies in the region conducting seminars, some of them graduated in LEACI, has
also contributed to strengthening this synergy.

4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente

4.1.1. Fichas curriculares
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Mapa VIII - Victoria de Los Angeles Reyes Cortés Ferreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Victoria de Los Angeles Reyes Cortés Ferreira

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor 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

Mapa VIII - Cristina Maria Ferreira de Almeida

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Cristina Maria Ferreira de Almeida

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a 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

Mapa VIII - Carla Cristina Morbey Rodrigues

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carla Cristina Morbey Rodrigues

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

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

Mapa VIII - Carlos Jorge da Silva Luz

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Jorge da Silva Luz

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

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

Mapa VIII - Júlia Maria da Rocha Vilaverde Justino

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Júlia Maria da Rocha Vilaverde Justino

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Maria Teresa Figueiredo Gomes Ribeiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Teresa Figueiredo Gomes Ribeiro

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:
Equiparado a Assistente ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Ana Teresa Agostinho Barros dos Santos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Teresa Agostinho Barros 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:
Equiparado a Assistente ou equivalente

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

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

Mapa VIII - 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

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/f209732d-cc61-dd5c-6336-507d20d52422/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/42487143-5cc8-0c6d-e9a4-5092d06d190f
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http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/f209732d-cc61-dd5c-6336-507d20d52422/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/95a6f57d-7f73-2d0e-a05a-5092d23d9f5b
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Mapa VIII - Miguel Angelo Bento Moreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Miguel Angelo 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 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

Mapa VIII - Patrícia Santos Ribeiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Patrícia Santos Ribeiro

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Paula Cristina Martins dos Reis

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paula Cristina Martins dos 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 Adjunto ou equivalente

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/f209732d-cc61-dd5c-6336-507d20d52422/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/6b5d8768-6f16-fa77-9aea-5092d390bc11
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/f209732d-cc61-dd5c-6336-507d20d52422/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/2ef9970c-8fe9-2f7b-c776-5092d437aa54
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

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

Mapa VIII - Sérgio Flores Fernandes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sérgio Flores 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 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

Mapa VIII - 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

Mapa VIII - Artur Miguel Capêllo Brito da Cruz

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Artur Miguel Capêllo Brito da Cruz

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:
Equiparado a Assistente ou equivalente

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

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

Mapa VIII - José António da Silva Carvalho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José António da Silva Carvalho

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

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

4.1.1.4. Categoria:
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

Mapa VIII - Ricardo José de Oliveira Issa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ricardo José de Oliveira Issa

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

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/f209732d-cc61-dd5c-6336-507d20d52422/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/dd0b8db7-14db-b09c-e31d-5092d7e99991
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Mapa VIII - 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

Mapa VIII - Elisabete Cristina Simões Lopes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Elisabete Cristina Simões Lopes

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

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

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

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

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

Mapa VIII - Carlos Manuel Canelas Banha

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Manuel Canelas Banha

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

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

Mapa VIII - João Paulo Jorge da Costa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Paulo Jorge 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:
Equiparado a Assistente ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Luís Miguel Lopes de Oliveira Esteves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Miguel Lopes de Oliveira Esteves

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 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

Mapa VIII - João António de Oliveira Maçãs

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João António de Oliveira Maçãs

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem 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 (%):
50

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

Mapa VIII - Cláudia Maria da Rocha Moreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Cláudia Maria da Rocha 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:
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
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Mapa VIII - 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>

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

Mapa VIII - José Luís Estrelo Gomes de Sousa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Luís Estrelo Gomes de Sousa

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor 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

Mapa VIII - Carlos Manuel Teixeira Fortunato

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Manuel Teixeira Fortunato

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem 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
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
60

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

Mapa VIII - Paulo Alexandre Fernandes Ferreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Alexandre Fernandes Ferreira

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor 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

Mapa VIII - Paulo Alexandre Sousa Felício

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Alexandre Sousa 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

Mapa VIII - 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):
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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:
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

Mapa VIII - Paulo Jorge Pires Moita

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Jorge Pires Moita

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

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

Mapa VIII - 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

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/f209732d-cc61-dd5c-6336-507d20d52422/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/128f283f-d279-0ef4-5081-5092e4ff2b0a
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/f209732d-cc61-dd5c-6336-507d20d52422/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/18b3cd02-b22f-32a6-531b-5092e4e98f58
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/f209732d-cc61-dd5c-6336-507d20d52422/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/8b324779-7da2-91f1-9e4c-5092e4527b3c


04/02/13 ACEF/1213/12807 — Guião para a auto-avaliação

www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=a2589f46-9d36-a6f3-556a-5076d6fc1bc3&formId=f209732d-cc61-dd5c-6336-507d20d52422 30/159

Mapa VIII - 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

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

Mapa VIII - 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:
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

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

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

Mapa VIII - Rui Manuel Gonçalves Lino

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rui Manuel Gonçalves Lino

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem 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 (%):
50

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

Mapa VIII - 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

Mapa VIII - 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):
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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 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

Mapa VIII - Rogério dos Santos Largo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rogério dos Santos Largo

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

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

Mapa VIII - João Miguel Lemos Chasqueira Nabais

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Miguel Lemos Chasqueira Nabais

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem 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
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Mapa VIII - Ana Luisa Lopes Antunes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Luisa Lopes 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

Mapa VIII - Bruno Duarte Damas

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Bruno Duarte Damas

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

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

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

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

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

Mapa VIII - Mário Jorge Saldanha Couto Alves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Mário Jorge Saldanha Couto Alves

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

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

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

Mapa VIII - António José Moeda Sardinha

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António José Moeda Sardinha

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor 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

Mapa VIII - Dina Maria Morgado Salvador

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Dina Maria Morgado Salvador

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:
Equiparado a Assistente ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Vanda Isabel Pereira Rosado Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Vanda Isabel Pereira Rosado Silva

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

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

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

Mapa VIII - 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
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Mapa VIII - 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

Mapa VIII - Cláudia Tiago Ramos Viana

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Cláudia Tiago Ramos Viana

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Elsa Cristina da Costa Ferreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Elsa Cristina da Costa Ferreira

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a 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

Mapa VIII - Armando José Gomes Ferreira dos Santos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Armando José Gomes 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:
Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
30

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

Mapa VIII - 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:
Equiparado a Assistente ou equivalente

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

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

Mapa VIII - 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):
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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:
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

Mapa VIII - António Manuel Vieira Pombo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Manuel Vieira Pombo

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

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

Mapa VIII - Vítor Manuel Rodrigues Viegas

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

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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Mapa VIII - Victor Manuel Esteves Antunes

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

4.1.2 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático após submissão do guião)

4.1.2. Equipa docente do ciclo de estudos / Study cycle’s academic staff

Nome / Name
Grau /

Degree
Área científica / Scientific Area

Regime de tempo /

Employment link

Informação/

Information

Victoria de Los Angeles Reyes

Cortés Ferreira
Doutor Engenharia Mecânica 100

Ficha

submetida

Cristina Maria Ferreira de

Almeida
Mestre Probabilidades e Estatística / Matemática 100

Ficha

submetida

Carla Cristina Morbey

Rodrigues
Mestre Matemática 100

Ficha

submetida

Carlos Jorge da Silva Luz Doutor Matemática 100
Ficha

submetida

Júlia Maria da Rocha Vilaverde

Justino
Licenciado Matemática 100

Ficha

submetida

Maria Teresa Figueiredo Gomes

Ribeiro
Licenciado Matemática 100

Ficha

submetida

Ana Teresa Agostinho Barros

dos Santos
Licenciado Matemática Aplicada 100

Ficha

submetida

Anabela das Neves Pereira Mestre Matemática 100
Ficha

submetida

Miguel Angelo Bento Moreira Doutor Ciências de Engenharia 100
Ficha

submetida

Patrícia Santos Ribeiro Doutor Matemática 100
Ficha

submetida

Paula Cristina Martins dos Reis Doutor Probabilidades e Estatística 100
Ficha

submetida

Sérgio Flores Fernandes Mestre Matemática 100
Ficha

submetida

José António Caldeira Duarte Doutor Ciências de Engenharia 100
Ficha

submetida

Artur Miguel Capêllo Brito da

Cruz
Doutor Matemática 100

Ficha

submetida

José António da Silva Carvalho Mestre Física 100
Ficha

submetida

Ricardo José de Oliveira Issa Licenciado Matemática 100
Ficha

submetida
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Olgierd Sw iatkiew icz Doutor gestão 100 Ficha

submetida

Elisabete Cristina Simões Lopes Mestre Estudos Ingleses (Humanidades) 100
Ficha

submetida

João Miguel Guerreiro Dias

Alves Lourenço
Doutor Engenharia Electrotécnica e de Computadores 100

Ficha

submetida

Carlos Manuel Canelas Banha Mestre Instrumentação e Medida 100
Ficha

submetida

João Paulo Jorge da Costa Licenciado Eng. Mecânica 50
Ficha

submetida

Luís Miguel Lopes de Oliveira

Esteves
Mestre Informática 100

Ficha

submetida

João António de Oliveira Maçãs Mestre Informática 50
Ficha

submetida

Cláudia Maria da Rocha Moreira Mestre Sistemas de Informação / Informática 100
Ficha

submetida

Natália Maria Madeira da Silva

Rosa Marques dos Santos
Doutor Engenharia Electrotecnica e Computadores 100

Ficha

submetida

José Luís Estrelo Gomes de

Sousa
Mestre Sistemas e Automação 100

Ficha

submetida

Carlos Manuel Teixeira

Fortunato
Mestre

Automação e Electrónica Industrial - Sistamas de

Potência
60

Ficha

submetida

Paulo Alexandre Fernandes

Ferreira
Doutor Engenharia Mecânica 100

Ficha

submetida

Paulo Alexandre Sousa Felício Doutor Engenharia Mecânica - Controlo Automático 100
Ficha

submetida

José Pedro Magalhães Lucas Licenciado Sistemas e Computadores 100
Ficha

submetida

Paulo Jorge Pires Moita Doutor Engenharia Mecânica 100
Ficha

submetida

Susana Paula dos Santos

Carvalho Piçarra Gonçalves
Doutor Engenharia Química 100

Ficha

submetida

Sérgio Miguel Franco Bio

Correia Fernandes
Mestre Saúde Pública 60

Ficha

submetida

Dulce Helena Pereira Costa Doutor
Engenharia Electrotécnica - Especialidade Sistemas

de Energia
100

Ficha

submetida

Luís da Cunha Veríssimo Licenciado
Engª Electrotécnica - Electrónica e

Telecomunicações
100

Ficha

submetida

Rui Manuel Gonçalves Lino Mestre Instrumentação, Manutenção Industrial e Qualidade 50
Ficha

submetida

Paulo Rodrigues Madeira Costa Mestre Termodinâmica Aplicada 100
Ficha

submetida

Rui Nuno de Gouveia Vilela

Dionísio
Doutor Eng. Electrotécnica e de Computadores 100

Ficha

submetida

Rogério dos Santos Largo Mestre Engenharia Electrotecnica e de Computadores 100
Ficha

submetida

João Miguel Lemos Chasqueira

Nabais
Mestre Engenharia Mecânica 100

Ficha

submetida

Ana Luisa Lopes Antunes Doutor Engª. Electrotécnica 100
Ficha

submetida

Bruno Duarte Damas Mestre Engenharia Electrotécnica e de Computadores 100
Ficha

submetida

José Miguel Costa Dias Pereira Doutor
Engenharia Electrotécnica e de Computadores

(sub-área de Instrumentação e Medida) - EEC/IM
100

Ficha

submetida

Mário Jorge Saldanha Couto

Alves
Mestre Instrumentação e Medida 100

Ficha

submetida

António José Moeda Sardinha Mestre Estatística e Gestão de Informação 100
Ficha

submetida

Dina Maria Morgado Salvador Mestre Matemática 100
Ficha

submetida
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Vanda Isabel Pereira Rosado

Silva
Licenciado Estatística e Investigação Operacional 100

Ficha

submetida

Fernando Manuel Valente Mestre Gestão 100
Ficha

submetida

Maria Leonor Abrantes Pires Mestre Sociologia das organizações 100
Ficha

submetida

Cláudia Tiago Ramos Viana Licenciado Sociologia do Trabalho 100
Ficha

submetida

Elsa Cristina da Costa Ferreira Mestre Economia 100
Ficha

submetida

Armando José Gomes Ferreira

dos Santos
Mestre Integração de Sistemas Industriais 30

Ficha

submetida

João Miguel Ferreira Caldas da

Costa
Mestre Engenharia Mecânica 100

Ficha

submetida

Daniel José Medronho Foito Mestre Energia e Eléctronica 100
Ficha

submetida

António Manuel Vieira Pombo Mestre Engenharia Electrotécnica 100
Ficha

submetida

Vítor Manuel Rodrigues Viegas Doutor Engenharia Electrotécnica e de Computadores 100
Ficha

submetida

Victor Manuel Esteves Antunes Doutor Electrónica e Computadores 100
Ficha

submetida

   5400  

<sem resposta>

4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos

4.1.3.1.a Número de docentes em tempo integral na instituição
51

4.1.3.1.b Percentagem dos docentes em tempo integral na instituição (campo de preenchimento automático,
calculado após a submissão do formulário)
94,4

4.1.3.2.a Número de docentes em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos
51

4.1.3.2.b Percentagem dos docentes em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a
três anos (campo de preenchimento automático, calculado após a submissão do formulário)
94,4

4.1.3.3.a Número de docentes em tempo integral com grau de doutor
20

4.1.3.3.b Percentagem de docentes em tempo integral com grau de doutor (campo de preenchimento automático,
calculado após a submissão do formulário)
37

4.1.3.4.a Número de docentes em tempo integral com o título de especialista
1

4.1.3.4.b Percentagem de docentes em tempo integral com o título de especialista (campo de preenchimento
automático, calculado após a submissão do formulário)
1,9
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4.1.3.5.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um
ano
4

4.1.3.5.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um
ano (campo de preenchimento automático calculado após a submissão do formulário)
7,4

4.1.3.6.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha)
22

4.1.3.6.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha) (campo
de preenchimento automático calculado após a submissão do formulário)
40,7

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5

4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente
actualização
Terminada a fase de discussão pública do projeto de Regulamento de Avaliação de Desempenho e Alteração do
Posicionamento Remuneratório do Pessoal Docente do Instituto Politécnico de Setúbal, estão, neste momento,
a ser incorporadas as propostas de alteração, estando ainda prevista a realização de uma reunião com todos
os docentes. Posteriormente, será elaborado o documento final, que será formalmente enviado aos sindicatos,
para auscultação, com vista à conclusão e publicação do mesmo.

4.1.4. Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating
Since the completion of the stage of public discussion for the project of the Performance Evaluation Regulations
and Alteration of the Teaching Staff Remuneratory Positioning of the Setúbal Polytechnic Institute, the alteration
proposals are currently being included, there is also a meeting scheduled with all the teachers. Subsquently, the
final document will be elaborated, and it will be sent to unions, for hearing, aiming at its conclusion and
publishing.

4.1.5. Ligação para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
http://www.ips.pt/ips_si/web_base.gera_pagina?p_pagina=25747

4.2. Pessoal Não Docente

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afecto à leccionação do ciclo de estudos. 
A ESTSetúbal/IPS dispõe de 30 funcionários: 3 técnicos superiores, 1 especialistas de informática, 20
assistentes técnicos e 6 assistentes operacionais. Dos técnicos superiores, um está afeto à Mediateca, outro
ao Setor Financeiro e outro ao serviço de Compras. O especialista de Informática apoia as estruturas
relacionadas com os equipamentos e redes de informática. Dos vinte assistentes técnicos, entre outros, quatro
estão afetos aos Laboratórios, um ao serviço de Inserção Profissional, um ao serviço de Recursos Humanos,
um ao serviço de Manutenção, dois à gestão dos Serviços Académicos, um ao Centro de Documentação,
quatro a serviços de Assessoria e secretariado dos Órgãos de Gestão e dos Departamentos e três à

Mediateca. Dos quatro assistentes operacionais um está afeto à manutenção e apoia os laboratórios, os
restantes a outros serviços como Mediateca, Fotocópia e Telefone.

4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study cycle. 

ESTSetúbal has 30 staff members: 3 superior technicians, 1 computer specialist, 20 technical assistants and 6
operational assistants. From the superior technicians, one is working in the Media Library, one is working in the

Financial Sector and one is working in Purchases. The Computer specialist supports the structures related with
equipments and computer networks. From the twenty technical assistants, among others, four work in the

Laboratories, one at the service of Employability, one at the service of the Human Resources, one at the service
of Maintenance, two in the Academic Services management, four in Consulting and secretarial work for the

Management Committee and the Departments and three in the Media Library. From the four operational
assistants one is working in maintenance and supporting the laboratories; the remaining work for the Media

Library, the Copy Centre and Switchboard.

http://www.ips.pt/ips_si/web_base.gera_pagina?p_pagina=25747
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4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à leccionação do ciclo de estudos. 
Um dos assistentes técnicos de Laboratório tem o grau de Mestre. Os técnicos superiores afetos à Mediateca

e Sector Financeiro são detentores de licenciatura bem como um dos assistentes técnicos. Três dos técnicos
superiores frequentam uma licenciatura, onde se inclui um afeto aos Laboratórios. Oito dos dos assistentes

técnicos têm o 12º ano do ensino secundário dois quais se inclui um afeto aos Laboratórios e dois têm o 11º
ano. Quatro dos assistentes operacionais são detentores do 9º ano, no qual se inclui um técnico afeto aos

Laboratórios.

4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study cycle. 
One of the technical assistants in the Laboratory has a Master’s degree. The superior technicians working in the

Media Library and Financial Sector and Purchases have a degree as well as one of the technical assistants.
Three of the superior technicians have the 12th grade, including one working for the Laboratories. Eight of the

technical assistants have the 12th grade, including one working for the Laboratories and two have the 11th
grade. Two of the operational assistants have the 9th grade, including one of the technicians of the Laboratories.

4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente. 

A avaliação de desempenho do pessoal não docente é efetuada no âmbito do SIADAP, assumindo um papel
central os resultados obtidos em relação aos objetivos fixados, que devem ser medidos mediante indicadores.

A avaliação é anual e respeita ao desempenho de um ano civil, iniciando-se com a contratualização, entre
avaliadores e avaliados, dos parâmetros de avaliação (Resultados – em função de 3 objetivos e Competências -

5), durante o mês de Fevereiro, sendo a avaliação efetuada durante os meses de Janeiro e Fevereiro do ano
seguinte. A avaliação visa a identificação do potencial de evolução dos trabalhadores e o diagnóstico de

necessidades de formação, sendo requisito para a alteração do posicionamento remuneratório na carreira.
Foram introduzidas percentagens de 25% para Desempenho Relevante e, de entre estas, 5% para
reconhecimento de Desempenho Excelente.

4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance. 
Performance evaluation of non-teaching staff is made under the SIADAP, assuming a central role in the results

achieved against objectives set, which should be measured by indicators. The assessment is annual and it
concerns with the performance over a calendar year. It starts with the contracting, between evaluators and
evaluated, of the evaluation parameters (Results – from 3 objectives and 5 skills) during the month of February,

and the evaluation is performed during the months of January and February of the following year. The
assessment aims to identify the potential of workers development and to diagnose training needs, and it is a

requirement for amending the salary position in his career. Were introduced percentages of 25% relevant
performance and, among these, 5% to recognition of excellent performance.

4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente. 
A formação do pessoal não docente é efetuada através da frequência de cursos de formação profissional. O
diagnóstico de necessidades é realizado anualmente, associado ao processo de avaliação de desempenho.

Neste processo, identificam-se as potencialidades profissionais do trabalhador, as competências merecedoras
de melhoria e as necessidades de formação. No final, são realizadas as formações identificadas como

relevantes. Nos últimos anos realizaram-se várias ações de formação, entre elas: " O novo quadro do emprego
público", " O processamento da informação para a decisão”, "Classificação Decimal Universal", "O SNC-

Sistema de Normalização Contabilístico", "Kardex", "Catalogação e Pesquisa", "Gestão do Património" e
“Catalogação III - Material não livro”. É de realçar ainda que dos 29 funcionários, 3 estão em processo de

formação, nomeadamente frequentam cursos de licenciatura.

4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff. 
The training of the non-teaching staff is done through attending vocational courses. The diagnosis of the needs

is assessed annually, connected to the process of performance evaluation. In this process are identified the
vocational abilities of the staff member, the skills that need to be improved and the training needs. In the end, the

training considered as relevant is the one that goes ahead. In the last years several training actions took place,
like: “The new framework for public service”, “Processing of information for decision-making”, “Universal

Decimal Classification”, “The SNC – Accounting Normalization System”, “Kardex”, “Cataloguing and Search”,
“Property Management” and “Cataloguing III – Non-book material ”. It should also be noted that from the 29
members of staff, 3 are attending degree courses.
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5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.1. Caracterização dos estudantes

5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género, idade, região de

proveniência e origem socioeconómica (escolaridade e situação profissional dos pais).

5.1.1.1. Por Género

5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 97

Feminino / Female 3

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 1

20-23 anos / 20-23 years 33

24-27 anos / 24-27 years 26

28 e mais anos / 28 years and more 40

5.1.1.3. Por Região de Proveniência

5.1.1.3. Caracterização por região de proveniência / Characterisation by region of origin

Região de proveniência / Region of origin %

Norte / North 1

Centro / Centre 1

Lisboa / Lisbon 93

Alentejo / Alentejo 3

Algarve / Algarve 1

Ilhas / Islands 0

5.1.1.4. Por Origem Socioeconómica - Escolaridade dos pais

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

Escolaridade dos pais / Parents %

Superior / Higher 3

Secundário / Secondary 19

Básico 3 / Basic 3 13

Básico 2 / Basic 2 13

Básico 1 / Basic 1 13

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

Situação profissional dos pais / Parents %

Empregados / Employed 50

Desempregados / Unemployed 6

Reformados / Retired 25

Outros / Others 18

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular

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

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number

1º ano curricular 34

2º ano curricular 69

3º ano curricular 30

 133

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

5.1.3. Procura do ciclo de estudos / Study cycle demand

2010/11 2011/12 2012/13

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

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 11 4 1

N.º colocados / No. enrolled students 15 4 1

N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 11 4 1

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 109.5 118.4 119.9

Nota média de entrada / Average entrance mark 133.81 128.48 119.9

5.2. Ambiente de Ensino/Aprendizagem

5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos

estudantes. 
Foi criado o Gabinete de Apoio ao Estudante (E+), para promover o sucesso escolar sendo as suas tarefas:

-Monitorizar o desempenho dos estudantes e estabelecer dispositivos de alerta de situações problemáticas; 
-Definir ações de recuperação de estudantes em situação de insucesso académico.

O gabinete E+ promove uma rede de mentorado através do qual os estudantes apoiam colegas durante o
processo de aprendizagem.

As questões de cariz académico e outras que possam ser levantadas pelo estudante são, numa primeira
instância tratadas com o responsável pela unidade curricular (UC). Quando a questão transcende a UC, o

estudante dirige-se ao Coordenador do Curso. Após este nível, o estudante poderá dirigir-se ao Conselho
Pedagógico (CP) e como último recurso à Direção. O CP é um órgão paritário em que docentes e alunos estão
equitativamente representados, com funções orientados para os aspetos pedagógicos.

Existe a oferta pós laboral com um programa de estudos aconselhado em part-time.

5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path. 

The Student Support Office (E+) was created, to help promote students’ academic achievements. E+ has as
tasks:
- Monitor students’ performance and establish warning systems for emergency situations;

- Define recovery actions for students going through a situation of academic failure.
As a way to support the student E+ promotes a tutoring network through which students support colleagues

during their learning process.
Academic questions and others that a student might pose will be, first, dealt with the teacher responsible for the
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curricular unit (UC). When the situation transcends the scope of the UC, the student should speak with the
Course Coordinator. After this, the student can address the Pedagogical Council (CP) and as a last resort the

school Board. The CP is a joint committee where teachers and students are represented equally, with roles
focused on pedagogical aspects.

There is an after labor offering regime with a part-time recommended study program.

5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica. 
A Direção promove a abertura do ano letivo com a receção aos estudantes. Este evento conta com a

participação da Direção, do Conselho Técnico-Científico (CTC), do Conselho Pedagógico (CP) e Associação
Académica (AA). Neste dia os estudantes são informados acerca dos órgãos, as infraestruturas, a Mediateca,

o Gabinete E+, e as regras básicas de funcionamento do campus. É também promovida uma reunião entre os
estudantes e o Coordenador de curso, na qual são apresentados os objetivos e a sua organização. 

Uma outra forma de integração dos estudantes na comunidade consiste na sua participação na rede de
mentorado do E+, através do qual os estudantes apoiam colegas dos anos anterior. Noutra vertente, os
estudantes através da sua AA promovem várias ações, com especial realce para a semana académica, na

qual são fomentadas atividades que visam a integração dos estudantes na comunidade. Destaque ainda para
os núcleos de curso, os quais promovem anualmente iniciativas como a semana do curso.

5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community. 
The Board promotes the start of the academic year with a welcoming session for the students. This event has

the participation of the Board, the Technical and Scientific Council (CTC), the Pedagogical Council (CP) and the
Students’ Union (AA). On this day the students are given information about the committees, the infrastructures,
the Media Library, the Office E+, and the basic rules for the university campus. It is also promoted a meeting

between the students and the Course Coordinator, during which are presented the courses’ aims and
organization.

Other way to promote students’ integration in the community consists in their participation in the E+ tutoring
network. On another level, students through their AA promote several activities, with special emphasis for the

Academic Week, during which there are different events to promote students integration in the community.
Something else worthy to be highlighted are the courses’ groups who promote annual initiatives as the course

week.

5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego. 
Os SAS/IPS são os serviços transversais a todo o Instituto, que visam garantir a execução da política de Ação

Social estabelecida para o ensino superior. Desenvolvem a sua atividade em torno da atribuição de benefícios
sociais diretos, concedendo bolsas de estudo aos estudantes carenciados de modo a permitir-lhes a

frequência e conclusão dos seus ciclos de estudo com menor constrangimento financeiro e, paralelamente
dinamizam um programa interno de apoio aos que, por diversos motivos não são abrangidos pelo sistema

instituído de atribuição de bolsas mas que apresentam uma condição socioeconómica desfavorável. Os
SAS/IPS colocam ainda à disposição da comunidade estudantil um conjunto de benefícios sociais indiretos, a
preços subsidiados, destinados a proporcionar melhores condições de estudo a todos os estudantes,

independentemente da sua condição financeira (uma residência de estudantes, duas cantinas, um clube
desportivo e a prestação de cuidados de saúde, em áreas diversas).

5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities. 
The SAS/IPS are the Institute's transversal services that aim to guarantee the execution of the Social Action

policy, established for higher education. They develop their activity around the allocation of direct social
benefits, granting scholarships to needy students, to enable them to take and complete their courses of study
with less financial constraint, fostering an internal program to support those that, for various reasons, are not

covered by the system established to award scholarships, but who have unfavourable socioeconomic
conditions. The SAS/IPS still place available to the student community a set of indirect social benefits,

subsidized prices, to provide better conditions for study to all students regardless of their financial condition (a
student residence, two canteens, a sports club and the provision of health care in several areas).

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

ensino/aprendizagem. 
Não se realizando há algum tempo, inquéritos pedagógicos na ESTSetúbal, por dificuldades várias, foram,

entretanto, disponibilizados ao Sistema de Informação dois modelos de inquérito, (um ao nível das UC, outro ao
nível dos Cursos) de avaliação das perceções dos estudantes, relativamente a cada um desses parâmetros,

para aplicação em todas as Escolas IPS.

No que refere à ESTSetúbal foi feita uma aplicação piloto do inquérito relativo às UC num curso de licenciatura
(Tecnologia e Gestão Industrial), no final do 2º semestre de 2011/2012, com o objetivo de afinar alguns
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pormenores relativos à extração dos dados do Sistema de Informação. Como resultado dessa aplicação piloto,
esse inquérito será aplicado no final do 1º semestre de 2012/2013, à generalidade dos cursos da ESTSetúbal

(estando também, prevista nesse inquérito a questão da validação de ECTS).

A aplicação do inquérito ao nível dos cursos, continua também prevista, ainda que sem data definida. 

5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process. 
The EST hasn’t used any pedagogical inquiries due to several kinds of difficulties. However, the school has

enabled on SI two models (one applied to CU’s and the other applied to courses) so as to assess the students’
perceptions regarding several important parameters. These inquiries are meant to be applied in all the IPS
schools.

In the ESTSetúbal a preliminary application of the inquiry related to the CU’s that form part of one of the courses,

Industrial Management and Technology, was implemented during the 2nd semester of 2011/2012 with the
purpose of improving the data extraction in the school’s SI. As a result of that pilot-application/preliminary

procedure, this same inquiry will be applied to most of the courses in the end of the 1st semester of 2012/2013.
It is important to highlight that the question concerning ECTS’ validation will be likewise contemplated. In the

future, we hope to extend this procedure to all the existing courses; however, there isn’t a set date yet.

5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos. 
O Centro para a Internacionalização e Mobilidade do IPS é a estrutura central de coordenação e apoio às

atividades que visam a prossecução de políticas orientadas para a progressiva internacionalização do IPS.
Esta estrutura tem como objetivos a gestão e o aprofundamento da vertente internacional do IPS, concretizando

estratégias de desenvolvimento de programas, projetos e atividades de caráter formativo de âmbito
internacional (comunitário e extracomunitário), o incremento da mobilidade de estudantes, docentes e não

docentes e a captação de estudantes estrangeiros. A mobilidade é regulada internamente pelos seguintes
normativos: Regulamento da Mobilidade Internacional do IPS, Regulamento de Aplicação do Sistema de

Créditos Curriculares, e o Regulamento do Reconhecimento Académico do Estudante em Mobilidade. O
reconhecimento mútuo de créditos é assegurado pelo uso efetivo dos instrumentos da mobilidade previstos na
lei, a saber: contrato de estudos e boletim de registo académico.

5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits. 
The IPS Centre for Internationalization and Mobility is a functional unit that coordinates and supports the

activities aimed at developing policies for the progressive internationalization of the IPS. The unit is responsible
for developing the international area, by managing international projects and educational activities, both in
Europe or in other contexts, for increasing student and staff mobility and for attracting international students.

Mobility is internally ruled by sets of regulations, such as the general regulations for the international mobility in
the IPS, the regulations for the implementation of the ECTS, and the regulations for the academic recognition of

mobile students. Mutual academic recognition is assured by the full use of the mobility tools, which are stated
by law, namely: learning agreement and transcript of records.

6. Processos

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

6.1.1. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes,
operacionalização dos objectivos e medição do seu grau de cumprimento. 

Os objectivos de aprendizagem do ciclo de estudo conducente ao grau de Licenciado em Engenharia de
Automação, Controlo e Instrumentação compreendem a assimilação de conhecimentos nas áreas que

constituem a sua estrutura curricular e que contribuem para o desenvolvimento das aptidões e perfil de
competências previsto. A área das Ciências Empresariais e Comunicação, dotam o estudante dos
conhecimentos para o desenvolvimento de aptidões e de competências transversais que se traduzem em

atitudes socioprofissionais como a capacidade de comunicar no âmbito geral e da sua especialidade, de
trabalhar em equipa, de liderar, de coordenar e gerir projectos, de empreender e de actuar considerando os

condicionantes de ordem económica. Nas áreas das ciências de base e da engenharia faculta-se aos
estudantes os conhecimentos necessários para o desenvolvimento das competências técnico-científicas,

nomeadamente aplicar conhecimentos à engenharia, à condução de experiências, à análise e interpretação de
resultados, à concepção e ao projecto. Os saberes e conhecimentos adquiridos através das unidades

curriculares afectas às áreas da especialidade do curso, Controlo e Processos e Instrumentação e Medida,
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complementadas com conhecimentos da área de Informática permitem consolidar as competências

transversais e técnico-científicas e permitem o desenvolvimento de aptidões e competências profissionais
específicas no domínio da Automação, Controlo e Instrumentação evidenciando-se as capacidades de elaborar

e implementar projectos de instalação e manutenção de sistemas de automação, controlo e instrumentação, de
conhecer e especificar os seus dispositivos constituintes como sensores, atuadores e controladores, e os

seus princípios fundamentais de operação e de manutenção e optimizá-los, de medir e controlar variáveis
físicas, de utilizar e programar autómatos e robôs, de desenvolver e implementar interfaces para sistemas de

aquisição de dados e de processamento e transmissão de sinal, de aplicar as novas tecnologias ligadas aos
sistemas distribuídos de instrumentação e controlo, à robótica e às redes de comunicação industriais e de
desenvolver e implementar novas estratégias de controlo e software.

A operacionalização dos objectivos consubstancia-se através da leccionação dos conteúdos programáticos
em ambiente de sala de aula, laboratorial e de visitas de estudo. A leccionação é concretizada através de

métodos expositivos das matérias e aplicação prática dos saberes e conhecimentos adquiridos através de
casos de estudo, resolução de problemas e ensaios experimentais. Para fundamentar a opção de soluções,

compete aos estudantes pesquisar e seleccionar informação técnico-científica. A medição do grau de
cumprimento dos objectivos é validada pelos resultados das metodologias de avaliação que incluem provas

escritas, seminários e monografias, trabalhos laboratoriais individuais e em grupo com entrega de relatórios,
projectos e discussão de trabalhos.

6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study cycle, and measurement of

its degree of fulfillment. 
The learning outcomes of the study cycle leading to the degree of Bachelor in Automation, Control and

Instrumentation Engineering comprise the assimilation of knowledge in areas that constitute its curricular
structure providing the capabilities to develop the expected skills. The area of Business and Communication

Sciences, endow the student of knowledge for the development of transverse skills consisting of social and
professional attitudes as the ability to communicate in general and in their specialty, working as a team, to lead,

to coordinate and manage projects, and to act considering economic constraints. Basic and engineering
sciences provide the required knowledge for the development of technical - scientific skills, namely, knowledge
application to engineering, to conduct experiments, analysis and interpretation of results, conception and

project. The knowledge and skills acquired through the curricular units allocated to the course expertise areas,
Control and Process and Instrumentation and Measurement, complemented with knowledge of informatics area

allows to consolidate tranverse and technical-scientific skills and give students the abilities for the development
of specific professional skills in the field of Automation, Control and Instrumentation where one can emphasize

the capabilities to design and implement projects for the installation and maintenance of automation, control and
instrumentation systems, knowing and specifying their participating devices such as sensors, actuators and

controllers and its fundamental principles of operation and maintenance and optimize them, measuring and
control physical variables, using and programming robots and programmable logic controllers (PLCs),

developing and implementing interfaces for processing and signal transmission systems, applying new
technologies to distributed instrumentation and control systems, robotics and industrial communication
networks and developing and implementing new control strategies and software.

The operationalization of the objectives is materialized through the teaching of the syllabus in classroom
environment, laboratory and visits to companies. The teaching is performed through expository methods and

practical application of knowledge and skills acquired through case studies, problem solving and experimental
works. Students should search and select technical-scientific information in order to support solutions to

technological problems. The fulfillment objectives measuring is validated by the assessment methodologies
results which include written tests, seminars and monographs, individual and group work laboratory with

delivery of reports, projects and work discussion.

6.1.2. Demonstração de que a estrutura curricular corresponde aos princípios do Processo de Bolonha. 
O ciclo de estudos conducente ao grau de Licenciado em Engenharia de Automação, Controlo e Instrumentação

(EACI) cumpre os princípios do Processo de Bolonha, que pressupõem uma estratégia de ensino/aprendizagem
centrada no desenvolvimento de competências e no trabalho realizado pelo estudante, medido em horas e

traduzido em número de créditos ECTS. Em conformidade com o artigo 8º do Decreto-Lei 74/2006, a
Licenciatura em EACI encontra-se organizada em 180 créditos ECTS e apresenta um regime de funcionamento

semestral com 30 créditos ECTS e 5 unidades curriculares. O curso de EACI tem uma distribuição de unidades
curriculares por área científica, por tipo de unidade curricular (UC) e uma carga horária laboratorial, adequadas

ao desenvolvimento de competências para o exercício de uma actividade profissional conforme o disposto no
nº 3 do referido artigo. Como indicadores globais do curso que consubstanciam a sua adequação à aquisição
de competências profissionais, tem-se a seguinte distribuição de créditos ECTS por tipo de UC: 

Ciências de Base - 24.4%, Ciências da Engenharia - 41.1%, Especialidade - 27.2% e Complementares - 7.2%. 
A concentração de créditos ECTS nas áreas da especialidade do curso é da ordem dos 55%.

O desenvolvimento do perfil de competências previsto é assegurado pela inclusão de conteúdos programáticos
e práticas pedagógicas impulsionadoras do processo de aprendizagem autónomo que incorporam um forte

componente prática/laboratorial e a realização de trabalho de campo e projectos nas diversas unidades
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curriculares das áreas de especialidade do curso promovendo-se a integração de conhecimentos das diversas

áreas científicas e o fomento da aplicação de conhecimentos à resolução de problemas do mundo real,
realizando visitas de estudo a empresas/indústrias da região onde se inserem as áreas predominantes do

curso, e que permitem a realização de ensaios em campo, facultando-se o contacto com o mundo do trabalho
no decurso do processo de aprendizagem. Neste contexto pode ser referida a prática resultante da colaboração
com empresas em projectos destinados a melhorar a qualidade do ensino ministrado de forma a assegurar o

cumprimento dos objectivos do curso, como por exemplo, a colaboração com a Autoeuropa que permite a
utilização de robôs industriais em aulas práticas providenciando ao estudante uma melhor percepção sobre a

operacionalização da célula robótica permitindo-lhe também apreender a programar o robô industrial. Com
estas medidas pretende-se também motivar os estudantes para cada matéria leccionada promovendo a

articulação entre os conteúdos teóricos e a sua aplicação prática/profissional. A implementação de
metodologias de avaliação de que fazem parte a formulação e resolução de problemas, projectos, trabalhos de

campo, seminários, elaboração e apresentação oral de relatórios asseguram a aquisição de competências e
permitem ao estudante optar entre as metodologias de avaliação contínua e a realização de exames.

6.1.2. Demonstration that the curricular structure corresponds to the principles of the Bologna process. 

The Automation, Control and Instrumentation Engineering course (EACI) follows the principles of the Bologna
Process, which require a teaching / learning strategy focused on skills development and the student work,

measured in hours and translated into a number of ECTS credits. In accordance with Article 8 of Decree-Law
74/2006, the EACI Degree is organized in 180 ECTS credits and features a semester regime operating with 30

ECTS credits and 5 curricular units (UC). The EACI course has a distribution of UCs by scientific area and type
(UC) and a workload laboratory, appropriated for the professional skills development in agreement with nº 3 of

the above Article. As indicators that substantiate the suitability for the professional skills acquisition, we have
the following ECTS distribution by type of UC:
Basic Sciences - 24.4% Engineering Science - 41.1% Specialty - 27.2% and Complementary-7.2%.

The concentration of ECTS credits in the specialty areas of the course is around 55%.
The competence profile development is ensured by the inclusion of syllabus and pedagogical practices driving

the autonomous learning process incorporating a strong practical / laboratory, conducting field work and
projects in the various curricular units of the course specialty areas promoting the integration of knowledge

from various scientific areas and the application of knowledge to solve real world problems, conducting study
visits to companies / industries in the region involving the predominant course areas, and allowing testing field,

providing up contact with the real world during the learning process. In this context it may be mentioned the
practice resulting from collaboration with companies in projects aiming at the improvement of quality and to

ensure that the course objectives, such as the collaboration with Autoeuropa that allows the use of industrial
robots in practical classes providing the student a better insight into the robotic cell operation and allowing
industrial robot programming learning. These measures seek also to motivate students for each taught subject

promoting the articulation between theoretical and practical and professional application. The implementation of
assessment methodologies including the formulation and problem solving, projects, field work, seminars,

preparation and presentation of oral reports ensure skills development and allow students to choose between
continuing evaluation methodologies and conducting examinations.

6.1.3. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho. 

Os processos de revisão curricular que asseguram a actualização científica e de métodos de trabalho têm
decorrido com alguma a regularidade ao longo dos últimos anos, nomeadamente aquando da criação dos

cursos de estudos superiores especializados (CESE), da criação das licenciaturas bi-etápicas e da adequação
ao Processo de Bolonha. Actualmente, está em curso uma proposta de alteração que visa diminuir a carga

horária presencial, incentivar o estudo autónomo, e facilitar o acesso ao mercado de trabalho através da
reintrodução do estágio curricular. As alterações no domínio unidade curricular são realizadas no fim de cada

ano lectivo. As propostas de alterações resultam da análise do relatório de monitorização do ciclo de estudos.
O IPS dispõe de procedimentos (Despacho nº 6/SPr/2012) para apresentação de propostas envolvendo o

Conselho Técnico-Científico e o Conselho Pedagógico e submetidas ao Conselho Académico do IPS.

6.1.3. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating. 
The curricular review processes that ensure the scientific and working methods updating have ocurred with

some regularity over the past few years, particularly during the creation of Superior Specialized Study Cycles
(CESE), the creation of Bi-stage degree and suitability to the Bologna Process. Currently is underway a proposal

to decrease the classroom hours, encourage independent study, and facilitate access to the labor market
through the reintroduction of the curricular internship. In the field of curricular units, changes are held at the end

of each academic year. The changes proposals result from the analysis of the annual implementation of the
Bologna process report (Decree-Law No. 107/2008). The IPS has procedures (Order No. 6/SPr/2012) for
proposals involving the Scientific-Technical Council and the Pedagogical Council and which are submitted to the

IPS Academic Council.
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6.1.4. Modo como o plano de estudos garante a integração dos estudantes na investigação científica. 

Em conformidade com o, nº 3 do Artigo 8º, do DL 74/2006, o ciclo de estudos conducente ao grau de Licenciado
em EACI assegura o desenvolvimento de competências que garantem um perfil profissional. Prevê-se assim

que o aluno desenvolva autonomia para soluções de problemas práticos e de projeto sendo integrado na
investigação aplicada através da lecionação de metodologias de projeto, em aulas de prática/laboratorial onde

se transmite o conhecimento sobre as capacidades e limitações das várias tecnologias incluindo, para além de
trabalhos que acompanham a aplicação dos conhecimentos e saberes, uma componente final de execução de

um projeto em que o aluno desenvolve competências de conceção para o desenvolvimento e análise de
soluções de problemas que podem surgir na vida profissional. No último ano do curso existe uma UC específica

de projeto onde são integrados conhecimentos adquiridos ao longo do curso e onde é feito um projecto
completo da instrumentação e controlo industrial.

6.1.4. Description of how the study plan ensures the integration of students in scientific research. 

In accordance with, No 3 of Article 8 of DL 74/2006, the study cycle leading to the Degree in Automation, Control
and Instrumentation Engineering ensures the development of skills for professional activity. Students have the

opportunity of developing autonomy for practical problems solutions and integrated project in applied research
through project methodologies, practical/laboratory classes with the approach to the capabilities and limitations
of various technologies including, beyond the work that support knowledge application and learning, a final

project implementation where students develop skills for the conception and analysis of problems solutions that
can arise in real working environment. In the final year there is a specific project where various curricular units’

knowledge acquired throughout the course is integrated and a complete industrial instrumentation and control
plant is designed.

6.2. Organização das Unidades Curriculares

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa IX - Álgebra Linear e Geometria Analítica/Linear Algebra and Analytic Geometry

6.2.1.1. Unidade curricular:
Álgebra Linear e Geometria Analítica/Linear Algebra and Analytic Geometry

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Cristina Maria Ferreira de Almeida - 8 horas de contacto

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Carla Cristina Morbey Rodrigues (8h)
Carlos Jorge da Silva Luz (6h)

Júlia Maria da Rocha Vilaverde Justino (6h)
Maria Teresa Figueiredo Gomes Ribeiro (8h)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Carla Cristina Morbey Rodrigues (8h)
Carlos Jorge da Silva Luz (6h)

Júlia Maria da Rocha Vilaverde Justino (6h)
Maria Teresa Figueiredo Gomes Ribeiro (8h)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

O objectivo desta disciplina é familiarizar os alunos com o método matemático, dotando-os de competências
para lidar desembaraçadamente com os mecanismos do cálculo matricial e vectorial, tendo em vista

proporcionar-lhes condições para a utilização destes conhecimentos em situações da vida real e da engenharia
em particular.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The aim of this course is to familiarize students with the mathematical method, endowing them with skills to
easily deal with the mechanisms of matrix and vector calculus, in order to provide them conditions for using this

knowledge in real life situations and engineering in particular.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Matrizes
� Definição de matriz; matrizes especiais; operações algébricas com matrizes; matriz inversa.

� Operações elementares e característica de uma matriz; sistemas de equações lineares; inversão de
matrizes.
2. Espaços Vectoriais

� Definição de espaço vectorial real, subespaço vectorial, combinação linear, subespaço gerado;
� Dependência e independência linear, base e dimensão.

3. Determinantes
� Definição, propriedades e métodos de cálculo.

� Aplicações dos determinantes: inversão de matrizes e Regra de Cramer.
4. Cálculo Vectorial

� Definição dos produtos interno, externo e misto; propriedades e aplicações.
5. Valores e Vectores Próprios

� Definição e determinação de valores e vectores próprios de uma matriz; polinómio característico,
multiplicidades algébrica e geométrica.

6.2.1.5. Syllabus:

1. Matrices
� Matrix definition, special matrices, algebraic matrix operations, inverse matrix.

� Elementary operations, rank of a matrix; linear systems; Gaussian Elimination and its application to inverse
matrix computation.

2. Vector Spaces
� Definition of vector space, subspaces, linear combination, spanning sets.

� Linear independence, basis and dimension.

3. Determinants
� Definition, properties and computing methods.

� Two applications of determinants: matrix inversion and Cramer’s Rule.

4. Vectorial Calculus
� Definitions of inner, cross and scalar triple products; properties and applications.

5. Eigenvalues and Eigenvectors
� Definition and computation of eigenvalues and eigenvectors of a matrix; characteristic polynomial, algebraic

and geometric multiplicities.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Após aprovação na Unidade Curricular, pretende-se que o aluno seja capaz de:
• Realizar operações algébricas com matrizes.

• Calcular a inversa de uma matriz.
• Resolver um sistema de equações lineares, aplicando a metodologia matricial.
• Analisar um sistema de equações, discutindo a sua possibilidade de solução.

• Reconhecer espaços e subespaços vectoriais.
• Analisar a independência linear de um conjunto de vectores.

• Calcular a característica de uma matriz.
• Determinar a base e a dimensão de um espaço vectorial.

• Calcular o determinante de uma matriz.
• Aplicar a noção de determinante ao cálculo da inversa de uma matriz e à resolução de sistemas pela Regra de

Cramer.
• Calcular os produtos interno, externo e misto de vetores.

• Interpretar geométrica e/ou fisicamente estes conceitos.
• Calcular os valores e vetores próprios de uma matriz.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

Upon approval in this Curricular Unit the student should be able to:
• Perform algebric operations with matrices. 

• Compute the inverse of a matrix.
• Solve a system of linear equations by applying the matrix knowledge.
• Analyse a system of equations, discussing the possibility of a solution.

• Recognise vector spaces and subspaces.
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• Analyse the linear independence of vector sets.
• Compute the rank of a matrix.
• Determine the basis and dimension of vector spaces.

• Compute the determinant of a matrix. 
• Apply the determinant concept to compute the inverse of a matrix and to solve linear systems by Cramer's

Rule.
• Compute the inner, cross and scalar triple products.

• Interpret these concepts geometrically and/or physically.
• Compute the eigenvalues and eigenvectors of a matrix.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Aulas teórico-práticas de 2 horas cada (2 aulas por semana vezes 15 semanas perfazendo 60 horas no total)
onde é realizada a exposição teórica da matéria seguida de resolução de exercícios práticos.

Avaliação contínua constituída por dois testes, que em determinadas condições podem dispensar o aluno do
exame final, e/ou avaliação por exame final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Theoretical-practical lectures of 2 hours each (2 lectures per week times 15 weeks which amounts 60 hours in
the total) where the theoretical exposure of the subjects is followed by the resolution of practical exercises.

Continuous assessment consists of two tests, which under certain conditions may waive the student's final
exam, and/or assessment by final exam.

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

curricular.
As aulas são teórico-práticas, constituídas por uma parte expositiva, onde são apresentados os conceitos

fundamentais das diferentes rubricas do programa juntamente com a demonstração dos principais resultados,
pretendendo-se deste modo que os alunos adquiram uma visão global dos temas abordados e suas

interligações; uma parte prática, onde os alunos aplicarão, sob orientação do professor, os conhecimentos
adquiridos melhorando a sua compreensão das matérias leccionadas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The lectures are theoretical-practical, consisting of two parts: a theoretical exposure where the fundamental
concepts of various sections of the program along with the proof of the main results are presented, intending

thereby that students acquire an overview of the themes and their interconnections; a practical part, where
students, under the guidance of the teacher, apply the acquired knowledge and improve their understanding of

taught material.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Apontamentos editados pelo Departamento de Matemática (disponíveis na webpage da disciplina, no Moodle e

na reprografia).
• Apostol, T., Calculus, Vol 2, Editorial Reverté, 1975.

• Giraldes, E., Fernandes, V. H. e Smith, M. P. M, Curso de Álgebra Linear e Geometria Analítica, Editora
McGraw-Hill de Portugal, 1995.

• Cabral, I., Perdigão, C., Saiago, C., Álgebra Linear, Escolar Editora, 2008.

Mapa IX - Análise Matemática I/Mathematical Analysis I

6.2.1.1. Unidade curricular:

Análise Matemática I/Mathematical Analysis I

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Jose Antonio Caldeira Duarte – 8 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ana Teresa Barros Santos – 12 horas

Anabela das Neves Pereira – 8 horas
Carla Cristina Morbey Rodrigues – 12 horas
Miguel Angelo Bento Moreira – 8 horas
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Patrícia Santos Ribeiro – 12 horas

Paula Cristina Martins dos Reis – 10 horas
Sérgio Flores Fernandes – 8 horas

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Ana Teresa Barros Santos – 12 horas
Anabela das Neves Pereira – 8 horas

Carla Cristina Morbey Rodrigues – 12 horas
Miguel Angelo Bento Moreira – 8 horas

Patrícia Santos Ribeiro – 12 horas
Paula Cristina Martins dos Reis – 10 horas

Sérgio Flores Fernandes – 8 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objectivo desta disciplina é familiarizar os alunos com o método matemático, dotando-os de habilidades para

lidar desembaraçadamente com os mecanismos do cálculo diferencial e integral com funções de uma variável
real, tendo em vista proporcionar-lhes condições para mais tarde, saberem utilizar os seus conhecimentos em

situações da vida real e da engenharia em particular.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The aim of this course is to familiarize students with the mathematical method, providing them with skills to deal

glibly with the mechanism of differential and integral calculus of functions of one real variable, in order to
provide them the conditions apply their knowledge in real life situations and in engineering

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Funções Reais de Var. Real
Generalidades sobre f. r. de v. r.. Def. de limite; lim. laterais; propried.. F. contínuas, propr. e prolong. por

continuidade. Teor. de Bolzano, Weierstrass e continuidade da f. inversa. F. trigon. inversas.
Cálc. Diferencial em R

Derivada: def. e interpret. geométr. e física; retas tang. e normal ao gráfico de uma f.. Deriv. laterais;
diferenciabilidade e propr.; regras de deriv.; deriv. da f. composta e da f. inversa; deriv. das f. trigon. inv.;

diferencial. Teor. fundam.: Rolle, Lagrange e Cauchy. Deriv. de ordem superior; fórm. de Taylor e Maclaurin
(resto de Lagr.). Aplic. ao estudo da monot., extr. e concavid..

Cálc. Integral em R
Primitivas: def. e propr.. Prim. imediatas. Primi. por partes, subst. e decomp.. Integral de Riemann e interpr.
geom.; propr.. Int. indefinido e propr.. Teor. fundam. do cálc. int. e fórm. de Barrow. Integr. por partes e por subst..

Aplic. do cálc. int. à determ. de áreas e do vol. de sólidos de revol.. Int. impróprios.

6.2.1.5. Syllabus:

Real funct. of one real var.
Notions on rf of one rv. Limits; one-sided-lim.; prop..Contin. f., prop. and contin. extension. Intermed.-Value, Extr.-

V. and inverse f. theor. for contin. f..Inv. trigon. f.
Differential calc. of one-vf
Derivative of a f.; geom. and physical interpr.; tang. and normal lines to the graph of a f.. One-s.-derivat.;

differentiable f. and prop.; different. rules; chain rule and inv. f. theor.; derivate. of the inv. trigon. f.; differential.
Rolle’s, Mean-V. and Cauchy’s M-V theor. for different. f.; Hospital’s rule. Higher-order derivate.; Taylor’s and

Maclaurin’s form. (Lagrange’s form. for the rem). Applic. to the study of f. monot., local extr. and conc.
Integral calc. in R

Antiderivat. and propert.. Immed. antideriv..Parts, subst., decomp. antideriv..Riemann integral and geom.
interpr.; prop.; indefinite int. and prop..The Fund. Theor. of Calc.; Barrow’s form..Integrat.: parts, subst..Applic. to

eval. areas and vol. of solids of revolut.. Improper int.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Compr. conceitos gerais de frvr e o conceitos de lim. e calc. lim. de frvr

Ident. f. cont. e fazer prolong. por cont.
Resolv. probl. envolv. t. de Bolzano e Weierstrass.

Usar e caract. f. trigon. inv.
Compr. o signif. físico e geom. da noção de deriv.

Ident. f. diferenciáveis e calc. deriv. de frvr
Determ. o diferencial de uma f. e aplicá-lo.
Compr. o signif. físico e geom. dos t. de Rolle, Lagrange e Cauchy e aplicá-los.
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Calc. lim. com a regra de Cauchy.

Calc. deriv. de ordem sup. à 1ª.
Constr. as fórm. de Taylor e MacLaurin c/ r. de Lagrange e aplicá-las.
Estudar a monot., extr. e concav. de uma f.

Ident., formular e resolver probl. de optimiz.
Compr. a noção de primit. e propr.

Ident. primit. imed. e utilizar os mét. de primit.
Compr. a noção de int. de Riemann e propr.

Compr. e aplicar o conceito de int. indefinido e propr.
Calcular int. e aplicar à determ. de áreas e do vol. de sól. de revol.

Identif. e calc. int. impróprios.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Understand notions on real functions of one real variable.

Underst. the concept of limit and evaluate lim of rf of 1 rv.
Identify contin. f. and find contin. extens.

Solve and applying theorems for contin. f. Study inv. trigon. f.
Underst. themeanings of the deriv..

Identify differentiable f. and eval. deriv. of rf of 1 rv. 
Find the differential of a f..

Apply the concept of deriv. Underst. the meanings of Rolle’s, Mean-V and Cauchy’s Mean-V theor. for
differentiable f.
Eval. lim. with Hospital’s rule. Eval. higher-order derive..

Find Taylor’s and Maclaurin’s form. Study f. monot., local extr. and concav. Identify, formulate and solve optimiz.
problems.

Underst. the notion of antideriv. Identify immediate antideriv. and use the methods for finding antideriv.
Underst. the notion of Riemann int. 

Underst. and apply the notion of indefinite int. and prop. Evaluate int.
Apply the int. calculus to eval. areas and volumes of solids of revol. Identify and eval. improper int..

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Aulas Teórico-Práticas: Exposição da matéria seguida de resolução de exercícios; 
Aulas Práticas: Resolução de exercícios.

Avaliação contínua com a realização de 2 testes e 4 mini-testes (nas aulas praticas) e/ou avaliação por exame
final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Theoretical-Practical classes: Theoretical exposure of the subjects followed by problems solving;
Practical classes: Problems solving.

Continuous assessment with 2 tests and 4 quizzes (in practical classes) and/or evaluation by final examination.

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

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.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

In the theoretical-practical classes are presented the basic concepts of the different subjects of the syllabus
and the proofs of the main results, followed by problems solving. In this type of classes students will acquire an

overview of the themes and their interconnections.
In practical classes students will solve under the guidance of a teacher, a set of exercises, allowing them to gain

a deeper understanding of the subjects discussed.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Folhas editadas pelo Departamento de Matemática (disponíveis na reprografia, página da disciplina e Moodle).

Ron Larson, Robert P. Hostetler, Bruce H. Edwards, Cálculo – Volume I – 8ª edição, McGraw Hill , 2006.
Campos Ferreira, J., Introdução à Análise Matemática; Fundação Calouste Gulbenkian, 1987.
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Mapa IX - Métodos de Estudo e Comunicação /Study Methods and Communication Skills

6.2.1.1. Unidade curricular:
Métodos de Estudo e Comunicação /Study Methods and Communication Skills

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Olgierd Swiatkiewicz /Elisabete Cristina Simões Lopes

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Elisabete Cristina Simões Lopes 
4 horas por semana – 2h de Métodos de Estudo e Comunicação+ 2 horas de Inglês

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Elisabete Cristina Simões Lopes 
4 horas por semana – 2h de Métodos de Estudo e Comunicação+ 2 horas de Inglês

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Visa-se o desenvolvimento de 4 competências. Competências metacognitivas: pretende-se desenvolver
competências que permitam ao aluno gerir o seu estudo (através de um planeamento e organização pessoal

adequados) com êxito e maior autonomia. Competências comunicativas (língua materna): o aluno deverá
estruturar e redigir corretamente um relatório/trabalho teórico em Português; dominar apresentações em

Powerpoint. Competências linguísticas (língua estrangeira: o aluno deverá desenvolver familiaridade com as
convenções linguísticas e vocabulário da linguagem técnica, relacionada com a área específica de cada um dos

cursos; elaborar um trabalho sobre um tema técnico relacionado com o curso. A nível das competências
transversais o aluno deverá desenvolver a capacidade de trabalhar de forma autónoma e como membro de um

grupo; adquirir métodos e técnicas de pesquisa, registo e tratamento de informação; utilizar eficazmente as
tecnologias de informação/comunicação.

.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This UC aims at developing 4 types of fundamental skills:

Metacognitive skills: students should develop skills in terms of study management (organisation and planning of
several tasks) and personal autonmy.

Communication skills (Portuguese) :organise and write a report/theoretical essay in Portuguese;use
Powerpoint presentations in an effective way;organise and deliver a Powerpoint presentation in Portuguese.
Communication skills (English):students should become familiar with the English language conventions:

grammar, and specific vocabulary, related to their field of study; organise and deliver a Powerpoint presentation
in English.

Soft skills: develop strategies that enable students to work autonomously or as part of a group; acquire
research methods and techniques; select , interpret and compile information;

make an effective use of communication and information technologies.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Métodos de Estudo 

1. Motivação
- Motivação e auto-estima 

- Estratégias motivacionais: Inteligências Múltiplas de Howard Gardner 
-Inteligência emocional e ecológica de Daniel Goleman 

- Pirâmide de Maslow 
2. Planeamento, gestão de tempo e organização pessoal

- Familiarização com as várias metodologias de gestão de tempo
- Planeamento de uma sessão de estudo

- Conceptualização de um plano de estudo adaptado ao aluno e aos objetivos 
- Introdução ao método de organização pessoal "Getting Things Done", da autoria de David Allen
3. Fatores pessoais e ambientais que influenciam o estudo 

4. Memória
- Tipos de memória

– Estratégias de memorização 
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5. O aluno e o processo de avaliação
– Balanço relativo ao processo de avaliação: preparação e gestão de resultados

6. Português e Técnicas de Comunicação 
- O relatório/trabalho teórico

- O resumo
- Apresentações 
Inglês Técnico 

Leitura e interpretação de textos ligados às novas tecnologias; debates; produção de textos

6.2.1.5. Syllabus:

Study Methods and Communication – part I
1. Motivation
Motivation and self-esteem

Motivational strategies: Howard Gardner’s theory of the multiple intelligences
Emotional Intelligence by Daniel Goleman

The Maslow Pyramid 
2. Time Management, Planning and Personal Organisation

Time management theories
How to plan a study lesson

Conception of a personal study plan and goals 
Introduction to GTD Method, by David Allen

3. Personal and environmental factors that influence the process of study

4. Memory
Types of memory

How does the memory work
Memorisation strategies

5. The student and the evaluation process

Overview of student’s evaluation: test preparation and outcome management.

6. Portuguese communication techniques
How to write and organise a report /theorethical essay
How to write a summary

How to develop a presentation

Part II – Technical English
Reading and comprehension activities (topics related to the new technologies); debates; compositions.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Em consonância com os objectivos, os vários tópicos abordados no programa visam dotar os alunos de
métodos de gestão de tempo e estratégias de organização pessoal, de modo a que consigam fazer face às

exigências do universo académico e ultrapassar as dificuldades que possam surgir (tópicos 1-5). Pretende-se
igualmente que o aluno seja capaz de realizar um trabalho teórico sobre um determinado tema, e que domine o

Powerpoint como meio de efetuar uma apresentação temática em público (tópico 6).
A nível da competência do Inglês (Parte II), prtende-se consolidar a aprendizagem da língua, mediante a

realização de actividades que incidam fundamentalmente sobre matérias relacionadas com as novas
tecnologias, de modo a que os alunos possam integrar-se facilmente em equipas de trabalho em empresas

internacionais ou em empresas nacionais. Neste âmbito estão previstas: revisão a nível da gramática, leitura e
interpretação de textos e aquisição de vocabulário para melhorar a fluência. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

In accordance with the general guidelines of this curricular unit, the several topics which form part of the
syllabus intend to provide students with the adequate study methods, as well as time management and

organisation strategies, so that they can cope successfully with the demands of an academic degree (topics 1-
5). It is also important that students learn how to prepare a theorethical essay (portuguese/english projects) and

present it before an audience (topic 6).
As far as English is concerned, the topics included in the syllabus cover a wide area of knowledge related to
technology and scientific innovation (Part II). This will make students’ integration in multilingual work-teams

easier within national or international companies. Due to all these aspects, the syllabus will focus on a global
grammar review, reading comprehension activities and vocabulary acquisition, in order to improve fluency.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo, debate , leitura de textos temáticos. A nível do Inglês, leitura e compreensão de textos, a

prática de exercícios de gramática, realização de trabalhos de grupo, debates e exercícios de audição de
conteúdos. A avaliação desta unidade curricular é contínua e resulta da média de ambos os módulos (Métodos

de Estudo+ Inglês).
Avaliação de Métodos de Estudo – 1 teste de avaliação+ 1 trabalho teórico e respectiva apresentação em

Powerpoint (em Língua Portuguesa).

Avaliação de Inglês – 5 testes temáticos realizados ao fim de cada aula teórica+ 1 trabalho teórico redigido em
Inglês e uma apresentação em Powerpoint desse mesmo trabalho em Inglês.

Assitência a 75% das aulas, e necessitam de uma classificação mínima de 9,5 para que possam transitar a
cada uma das partes/módulos. Caso o aluno reprove num dos módulos, terá oportunidade de realizar um exame

(época normal, recurso ou especial). O exame pode igualmente permitir ao aluno uma melhoria da classificação
obtida.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expository method . Debates/discussions . In the English classes: reading comprehension exercises, grammar
practice, debates and listening activities. Continuous evaluation: average of the two parts that integrate its

syllabus. Students must attend 75% of the classes and must have a minimum grade of 9,5 in each one of the
modules.

Part I – Study Methods and Communication Skills
1 test written in the classroom (50% of the grade) + theorethical essay/project and respective Powerpoint

presentation in Portuguese (50% of the grade)

Part II – English
A unit/topic prepared in the classroom will be followed by a test. There will be a total of 5 tests. (50% of the

English grade) + theorethical essay/project and respective Powerpoint presentation in English (50% of the
English grade)

Final exam of the module student have failed.
Regardless of writing the exam, students will also have to write a theorethical essay and deliver a Powerpoint

presentation.

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

As metodologias de ensino estão em coerência com os objectivos da unidade curricular. 
Para além do método expositivo, irá colocar-se ênfase em metodologias activas, através das quais os alunos

serão fortemente incentivados a pesquisar e a desenvolver as suas capacidades quer a nível de autonomia,
quer a nível da interacção com os colegas aquando da realização de trabalhos de grupo. No domínio da

autonomia, os alunos serão encorajados no sentido de conceberem um plano de estudo individual que lhes
permita cumprir os objectivos, e terminar o ano lectivo com aproveitamento escolar.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodologies are coherent with the objectives of the course.
Emphasis will be placed upon active methodologies, and students will be strongly encouraged to research and

develop their capacities in terms of autonomy and group work. Students will also be encouraged to design their
own study plan so that they manage to accomplish all the required tasks and finish the year with academic

success.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Carrilho, Fernanda. Métodos e Técnicas de Estudo. Lisboa: Presença, 2004.

Allen, David. Getting Things Done: The Art of Stress-free Productivity. London: Penguin, 2001.

Observação: Os materiais utilizados na leccionação da Língua Inglesa são retirados de várias revistas,
publicações e livros recentes, de modo a promover a constante actualização a nível de conteúdos. Como tal,

não existe um manual adoptado.

Mapa IX - Introdução à EACI/Introduction to Automation, Control and Instrumentation Engineering
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6.2.1.1. Unidade curricular:

Introdução à EACI/Introduction to Automation, Control and Instrumentation Engineering

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Miguel Guerreiro Dias Alves Lourenço – 3 horas teórico-práticas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Carlos Manuel Canelas Banha - 3 horas teórico-práticas

João Paulo Jorge da Costa – 6 horas de laboratório

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Carlos Manuel Canelas Banha - 180 minutes T/P classes per week

João Paulo Jorge da Costa - 360 minutes lab session per week

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Após a conclusão da disciplina os alunos devem ser capazes de:

1-Identificar as funções da área EACI: Processos industriais; variáveis e processos de medida; elementos de
automação, controlo e instrumentação; 

2- Usar algumas das ferramentas de suporte à Engª de ACI (Matlab, Excel, Labview, Circuit maker);
3-Entender o contexto real de trabalho;

4-Proceder à correcta leitura e interpretação de desenhos técnicos; 
5-Executar desenhos técnicos de peças isoladas e conjuntos de pequena dimensão e usar ferramentas de

projecto assistido por computador;

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
After completion of the course the students should be: 

1-Able to Identify and understand the automation, control and Instrumentation area, some industrial processes,
variables and measurement methods; automation, instrumentation and control systems elements; 

2-Aware of Actual industry Working Conditions and Practices;
3-Able to use some software tools as Matlab, Excel, Labview, Circuit maker;
4-Able to read and interpret technical drawings;

5-Able to perform technical drawings of individual parts and small assemblies and to use CAD software in a
basic level.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A) MÓDULO DE PROCESSOS:
1-Introdução à Engenharia de Automação, Controlo e Instrumentação: Funções do engenheiro de EACI;

Caracterização dos diversos tipos de processos tecnológicos industriais; Descrição sumária de sensores,
actuadores e controladores, e sua aplicação 

2- Seminários técnicos e processos industriais
3-Visitas a Indústrias da região.

4- Software de apoio à engenharia : Matlab, Excel, Labview, Circuit maker
B) MÓDULO DE DESENHO: 

5-Aspectos gerais do desenho técnico
6- Projecções ortogonais 

7- Cortes e Secções 
8- Perspectivas rápidas 

9- Cotagem 
10- Desenho assistido por computador (CAD) 

6.2.1.5. Syllabus:

A)Process Engineering Module
1-Introduction to automation, control and Instrumentation engineering: the EACI engineer role; Characterization

of several types of industrial processes; brief description of sensors, actuators and controllers, and their
applications;
2-Process plant technical seminars;

3-Industrial visits;
4- Introduction to automation, control and Instrumentation engineering software tools;

B)Technical drawing Module
5-General aspects of technical drawing;
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6-Orthogonal Projections;

7-Cuts and sections;
8-Perspectives;
9-Dimensioning;

10-Computer-Aided Design (CAD); 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objectivos da unidade curricular, uma vez que:
- No ponto um do programa, Introdução à Engenharia de Automação, Controlo e Instrumentação, nos
seminários e nas visitas a empresas da região os alunos vão conhecer e identificar as funções da área do

EACI: os Processos industriais, as variáveis e processos de medida, e os elementos de automação, controlo e
instrumentação;

-Nas visitas às indústrias da região pretende-se igualmente que os alunos entendam o contexto real de
trabalho;

-Com os conhecimentos adquiridos no ponto quatro do programa os alunos podem utilizar, num nível básico,
alguns programas de software essenciais para o curso;

-No módulo de desenho, os alunos são ensinados a executar, analisar e interpretar desenhos técnicos assim
como usar ferramentas de projecto assistido por computador;

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The course contents are consistent with the objectives of the course because:
- In section 1 of the syllabus, Introduction to automation, control and Instrumentation engineering, in the

technical seminars and industrial visits the students learn to identify and understand the automation, control
and Instrumentation area, some industrial processes, variables and measurement methods; automation,

instrumentation and control systems elements;
- With Industrial visits the students get acquainted with actual industry working conditions and practices. 

- With the knowledge acquired in section 4 of the syllabus students are able to use, in a basic level, some
software tools as Matlab, Excel, Labview, Circuit maker;
- Upon completion of the technical drawing module, student acquired the knowledge to perform, read and

interpret technical drawings and to use CAD software in a basic level.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A) MÓDULO DE PROCESSOS: 
1- Aulas presenciais teóricas no ponto 1 e 4 do programa da disciplina. Neste último ponto os conhecimentos
são complementados pela realização de actividades práticas (aulas laboratoriais).

2-Seminários são apresentados por especialistas e as visitas de estudo precedidas por sessões introdutórias. 
B) MÓDULO DE DESENHO: 

Aulas laboratoriais em sala de desenho, à mão livre e em ferramenta de CAD (software a utilizar nas aulas:
AutoCad 2006)

A avaliação do aluno na unidade curricular é feita:

A) MÓDULO DE PROCESSOS: 
Classificação das fichas elaboradas no final de cada secção do ponto um do programa da disciplina. 

Classificação de relatórios escritos sobre as visitas a empresas industriais da região. 
B) MÓDULO DE DESENHO: 
Classificação de desenhos à mão livre durante as aulas ou como trabalho para casa, e de trabalho final em

ferramenta CAD (a ser executado na última aula de CAD do semestre). 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

A)Process Engineering Module
The section Introduction to automation, control and Instrumentation engineering will be presented through

lectures.
The engineering software tools of the curricular unit will be presented through lectures, supported by the
completion of practical activities (laboratory classes).

Seminars are presented by experts in the field and the Industrial visits are preceded by introductory lessons;
B)Technical Drawing Module

Laboratory classes with freehand drawing and Computer-Aided Design (CAD).

Final grades for the course will be based on the following assessment of a student’s work: 
A)Process Engineering Module

Tests for each main point of syllabus first section. 
Industrial visits reports 
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B)Technical drawing Module
Classroom freehand drawings or homework

A CAD final project

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

O conteúdo programático da secção um da unidade curricular será explorado principalmente 
através de uma metodologia expositiva nas aulas teóricas, complementadas por seminários apresentados por

especialistas e ilustrados por visitas de estudo a empresas industriais da região. Na secção 4 o conteúdo
programático é exposto em sala de aula equipada com computadores de modo a que o aluno possa aplicar os

conhecimentos recentemente adquiridos em actividades práticas. 

Nas aulas de laboratório do módulo B) os alunos familiarizam-se e adquirem a capacidade de ler, interpretar e
executar desenhos técnicos. Nestas aulas os alunos vão igualmente usar um software de CAD para executar

os desenhos e assim terem uma melhor precepção da forma das peças. 

O regime de avaliação foi concebido para medir até que ponto as competências foram desenvolvidas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The syllabus section one of the curricular unit will be operated mainly by an expository methodology (theoretical
classes) supported by seminars that are presented by experts and illustrated in Industrial visits. The syllabus
section four will be presented through lectures in lab classroom this way the students can apply their

knowledge in practical activities (laboratory classes).

In Module B) Laboratory classes the students acquaint with the basic knowledge and skills in engineering
drawings and the capability to read and interpret technical drawings. In these classes the CAD software is used

as a tool for producing engineering drawings. Using computers at the beginning of the engineering education will
help the students visualize engineering components. 

The student assessment was designed to measure the extent to which competences were developed. 

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Manual AutoCAD 

Os conferencistas;Textos sobre as conferências e sobre as visitas de estudo.
Arlindo Silva, João Dias, Luís Sousa;Desenho Técnico Moderno, Lidel Edições Técnicas. 

Mapa IX - Introdução à Programação/Introduction to Programming

6.2.1.1. Unidade curricular:
Introdução à Programação/Introduction to Programming

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Luís Miguel Lopes de Oliveira Esteves – TP-45

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

João António de Oliveira Maçãs – TP-45
Cláudia Maria da Rocha Moreira – PL-30

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

João António de Oliveira Maçãs – TP-45
Cláudia Maria da Rocha Moreira – PL-30

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Compreensão de conceitos e princípios básicos do funcionamento do computador. 
Desenvolvimento de capacidade de raciocínio lógico e formal que permita analisar problemas complexos. 

Compreensão de fundamentos conceptuais relacionadas com a programação de computadores: 
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-Compreensão dos princípios gerais de engenharia de software; 
-Compreensão e valorização do papel central do Algoritmo 

-Capacidade de codificar (implementar) os algoritmos em linguagens de programação.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Understanding basic concepts and principles of computer operation.

Development of logical and formal thinking skills for complex problems analysis.
Understanding of conceptual foundations related to computer programming:

-Understanding the general principles of software engineering;
-Understanding the central role of Algorithm 
-Ability to code (implement) algorithms in programming languages.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Enquadramento da Programação

Definição de computador. Descrição básica de um computador - modelo de Von Neumann simplificado.
Definição de programa. A programação e a resolução de problemas. Representação da informação.

2. Linguagens de Programação
Conceitos de linguagens naturais, de programação e de máquina. Níveis e Linguagens de programação.
Compilador vs interpretador. Fases de desenvolvimento de programas.

3. Algoritmos
Conceito de Algoritmo. Fluxogramas e Pseudo-código. Abordagens Top-down e bottom-up. Tipos de dados

simples e tipos de dados estruturados. Instruções de entrada e saída. Estruturas de controlo. Subprogramas.
Algoritmos de pesquisa e ordenação. Recursividade.

4. Programação numa Linguagem de Alto Nível: Linguagem C
Estrutura de um programa. Tipos de dados elementares. Expressões. Instruções de entrada e saída. Estruturas

de controlo. Tipos de dados estruturados. Subprogramas.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Background to Programming

Definition of computer. Basic description of a computer - Von Neumann simplified model. Definition of program.
Problem solving and programming. Information representation.

2. Programming Languages
Concepts of natural language, and programming language and machine language. Compiler vs interpreter.

Program development phases.
3. Algorithms
Algorithm concept. Flowcharts and Pseudocode. Top-down and bottom-up approaches. Simple data types and

structured data types. Input and output. Control structures. Subprograms. Searching algorithms and sorting
algorithms. Recursion.

4. Programming in a High Level Language: C Language
Program structure. Data types. Expressions. Instructions for input and output. Control structures. Structured

data types. Subprograms.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
1. Enquadramento da Programação

Compreensão de conceitos e princípios básicos do funcionamento do computador.

2. Linguagens de Programação
Compreensão de fundamentos conceptuais relacionadas com a programação de computadores: 

Compreensão dos princípios gerais de engenharia de software; 

3. Algoritmos
Desenvolvimento de capacidade de raciocínio lógico e formal que permita analisar problemas complexos.

Compreensão de fundamentos conceptuais relacionadas com a programação de computadores:
- Compreensão e valorização do papel central do Algoritmo.

4. Programação numa Linguagem de Alto Nível: Linguagem C
Compreensão de fundamentos conceptuais relacionadas com a programação de computadores:

- Capacidade de codificar (implementar) os algoritmos em linguagens de programação.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
1. Background to Programming

Understanding basic concepts and principles of computer operation.
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2. Programming Languages
Understanding of conceptual foundations related to computer programming:

� Understanding the general principles of software engineering;

3. Algorithms
Development of logical and formal thinking skills for complex problems analysis.

Understanding of conceptual foundations related to computer programming:
Understanding the central role of Algorithm

4. Programming in a High Level Language: C Language
Understanding of conceptual foundations related to computer programming:

- Ability to code (implement) algorithms in programming languages.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Aulas Teórico-Práticas: Exposição da matéria e de resolução de problemas; 
Aulas Páticas-Laboratoriais: Realização de trabalhos laboratoriais e resolução de problemas.
Avaliação contínua 

•Nota final = Componente TP * 70% + Componente Laboratorial *30%
•Componente TP = Nota 1º teste * 50% + Nota 2º teste * 50% 

•Componente Laboratorial – Serão realizados três trabalhos laboratoriais de avaliação ao longo do semestre.
Será também avaliado o trabalho realizado ao longo das restantes aulas laboratoriais.

•Para obter aprovação em avaliação contínua será necessário uma classificação mínima de 9,5 V a ambas as
componentes.

Avaliação por exame

•O exame terá duas componente: TP e Laboratorial. 
•Os estudantes que tenham obtido aprovação em qualquer componente de avaliação contínua ficam
dispensados da respectiva componente de exame. 

•Nota final = Componente TP * 70% + Componente Laboratorial *30%
Classificação mínima de 9,5 V a ambas as componentes.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical-Practical (TP) classes: Theoretical exposure of the subjects followed by problems solving;

Practical-laboratorial classes: Realization of practical works and problems solving.
Continuous assessment
•Final grade = TP Component * 70% + 30% * Laboratory Component

•TP Component = 1st Test * 50% + 2nd Test * 50%
•Laboratory Component - Will be evaluated three laboratory assignments throughout the semester. Will also

evaluated the work done along the remaining classes.
•To obtain approval for continuous assessment will require a minimum grade of 9.5 V to both components 

Assessment by examination
•The exam will have two components: one TP component and a Laboratory component.

•Students who have achieved on any component of continuous assessment a minimum grade of 9.5 V are
released to carry the respective examination component.

•Final grade = TP Component * 70% + 30% * Laboratory Component
Minimum grade of 9.5 V in both components

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

curricular.
As aulas Teórico-Práticas são compostas por uma parte expositiva onde são apresentados os conceitos

fundamentais das diferentes matérias, seguida da resolução de exercícios que facilitam a compreensão das
mesmas e a sua aplicação. Os estudantes são estimulados a participar na resolução dos exercícios.
Nas aulas Páticas-Laboratoriais os estudantes, realizam sob a supervisão do docente, trabalhos práticos com

guias específicos, ou resolvem exercícios para consolidação da matéria lecionada.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The Theoretical-Practical classes are composed by an expositive part, where the fundamental concepts of the
different subjects are presented, followed by problems solving. The students are stimulated to participate in the

resolution of the problems. 
In the Practical-laboratorial classes the students, perform under the teacher supervision, practical work with
specific guidelines, or solve exercises to consolidate the subjects taught.
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6.2.1.9. Bibliografia principal:
•Luís Damas;Linguagem C, FCA - Editora de Informática, 1999. ISBN: ISBN: 972-722-156-4

•António Adrego da Rocha;Introdução à Programação usando C, FCA - Editora Informática, lda,, 2006. ISBN:
972-722-524-1
•Pedro Guerreiro;Elementos de programação com C, FCA - Editora de Informática, 2006, 2006. ISBN: 972-722-

510-1 (3ª Edição)

Mapa IX - Análise Matemática II/Mathematical Analysis II

6.2.1.1. Unidade curricular:
Análise Matemática II/Mathematical Analysis II

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Jose Antonio Caldeira Duarte – 10 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ana Teresa Barros Santos – 8 horas

Artur Miguel Capêllo Brito da Cruz – 10 horas
Cristina Maria Ferreira de Almeida – 2 horas

José António da Silva Carvalho – 6 horas
Júlia Maria da Rocha Vilaverde Justino – 6 horas

Maria Teresa Figueiredo Gomes Ribeiro – 12 horas
Miguel Angelo Bento Moreira – 8 horas

Patrícia Santos Ribeiro – 6 horas
Paula Cristina Martins dos Reis– 8 horas
Ricardo José de Oliveira Issa– 12 horas 

Sérgio Flores Fernandes – 6 horas

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Ana Isabel Matos – 10 hours
Ana Teresa Barros Santos – 8 hours

Artur Miguel Capêllo Brito da Cruz – 10 hours
Cristina Almeida – 2 hours
José António da Silva Carvalho – 6 hours

Júlia Maria da Rocha Vilaverde Justino – 6 hours
Maria Teresa Figueiredo Gomes Ribeiro – 12 hours

Miguel Angelo Bento Moreira – 8 hours
Patrícia Santos Ribeiro – 6 hours

Paula Cristina Martins dos Reis– 8 hours
Ricardo José de Oliveira Issa – 12 hours

Sérgio Flores Fernandes – 6 hours

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objectivo desta disciplina é familiarizar os alunos com o método matemático, dotando-os de habilidades para

lidar desembaraçadamente com os mecanismos das sucessões e séries, bem como o cálculo diferencial com
funções de variável vectorial, tendo em vista proporcionar-lhes condições para mais tarde saberem utilizar os

seus conhecimentos em situações da vida real e da engenharia em particular.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The aim of this course is to familiarize students with the mathematical method, providing them with skills to deal

glibly with the mechanisms of sequences and series as well as with differential calculus of functions of several
variables, in order to provide them conditions to apply this knowledge in real life situations and in engineering.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1.SUCESSÕES e SÉRIES
a)Conceito de sucessão e suas propriedades fundamentais. Limites de sucessões. Método de indução.

Sucessões definidas por recorrência.
b)Séries numéricas: Noção de série, série convergente e resto de uma série. Propriedades gerais das séries.



04/02/13 ACEF/1213/12807 — Guião para a auto-avaliação

www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=a2589f46-9d36-a6f3-556a-5076d6fc1bc3&formId=f209732d-cc61-dd5c-6336-507d20d52422 64/159

Séries de termos não negativos. Séries de termos sem sinal fixo. Séries absolutamente convergentes e séries
simplesmente convergentes.

c)Séries de potências. Raio de convergência e intervalo de convergência de uma série de potências. Noção de
função analítica. Derivação e primitivação de uma série de potências. Série de Taylor.

2.CÁLCULO DIFERENCIAL EM IRn
a)Campos vectoriais e escalares. Domínios, representação de superfícies e conjuntos de nível;

b)Noções topológicas em IRn; 
c)Limites e continuidade de funções;

d)Derivadas parciais, derivadas dirigidas e diferenciabilidade em campos escalares;
e)Matriz Jacobiana, diferenciabilidade em campos vectoriais e suas propriedades. Operadores divergência e

rotacional.

6.2.1.5. Syllabus:
1.Sequences and Series

a)Sequences – basic concepts and properties. Limits of sequences. Mathematical induction. Recursively
defined sequences.

b)Infinite series – basic notions, convergent series and remainder of series. Properties of series. Series of
nonnegative terms. Series with positive and negative terms. Absolute and conditional convergence of series.
c)Power series. Radius of convergence and interval of convergence of power series. Properties of functions

represented by real power series. Derivative and antiderivative of power series. Taylor series.
2.Differential Calculus in Rn

a)Scalar and vector fields: basic definitions, representation of surfaces and level sets;
b)Topological notions in Rn . Limits and continuity in scalar and vector fields.

c)Partial derivatives, directional derivatives and differentiability in scalar fields.
d)Jacobian matrix and differentiability in vector fields; divergence and curl operators.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Após aprovação na Unidade Curricular, o aluno deverá ser capaz de:
• Interpretar, discutir e aplicar o conceito de sucessão convergente.

• Identificar sucessões monótonas e sucessões limitadas.
• Calcular limites de sucessões.

• Fazer demonstrações aplicando o método de indução matemática.
• Determinar termos de uma sucessão definida por recorrência e estudar o seu limite.

• Interpretar, discutir e aplicar os conceitos série, série convergente e resto de uma série.
• Identificar séries numéricas telescópicas e geométricas. Calcular a sua soma.

• Estudar a convergência de séries numéricas de termos não negativos e de séries alternadas.
• Estudar a convergência simples e absoluta de séries numéricas.
• Calcular o raio e o intervalo de convergência de séries de potências.

• Derivar e primitivar séries de potências.
• Determinar séries de Taylor de funções.

• Desenvolver em série de potências uma função.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

Interpret, discuss and apply the concept of converg. sequence.
Ident. monotonic seq. and limited seq.
Calc. the limit of converg. seq.

Making proofs using the method of math. induction.
Calc. terms of a recursively defined seq. and study its limit.

Interpret, discuss and apply the concept of series, converg. ser. and remainder of ser.
Ident. geom. and telescopic ser. Calculate their sums.

Study the converg. of ser. of nonneg. terms and alternating ser.
Study conditional and absolute converg. of numerical ser.

Calcul. the radius and interval of converg. of power ser.
Find the deriv. and antideriv. of power ser.

Comp. the Taylor ser. generated by a f.
Expand f. as power ser.
Define and descry. a f. of several var., in particular vector and scalar f. in R2 e R3.

Interpret, discuss and apply the concepts of lim., contin., and differentiability of f. of several var., particularly in
R2 and R3.

Comp. and interpret the grad., diverg. and curl operators.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Aulas Teórico-Práticas: Exposição da matéria seguida de resolução de exercícios; 
Aulas Práticas: Resolução de exercícios.

Avaliação contínua com a realização de 2 testes e 4 mini-testes (nas aulas praticas) e/ou avaliação por exame
final. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Theoretical-Practical classes: Theoretical exposure of the subjects followed by problems solving;
Practical classes: exercises solving.

Continuous assessment with 2 tests and 4 quizzes (in practical classes) and/or evaluation by final examination.

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

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.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

In the theoretical-practical classes are presented the basic concepts of the different subjects of the syllabus
and the proofs of the main results, followed by problems solving. In this type of classes students will acquire an

overview of the themes and their interconnections.
In practical classes students will solve under the guidance of a teacher a set of exercises, allowing them to gain

a deeper understanding of the subjects discussed.

6.2.1.9. 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;

Mapa IX - Eletrotecnia/Electrotechnics

6.2.1.1. Unidade curricular:
Eletrotecnia/Electrotechnics

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Natália Maria Madeira da Silva Rosa Marques dos Santos

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

José Luís Estrelo Gomes de Sousa - Teórico/Práticas: 3h/sem
Carlos Manuel Teixeira Fortunato - Teórico/Práticas: 3h/sem

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

José Luís Estrelo Gomes de Sousa - Theoretical-Practical classes: 3h/week
Carlos Manuel Teixeira Fortunato - Theoretical-Practical classes: 3h/week

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Dotar os alunos de conhecimentos essenciais e conceitos básicos no domínio da Electricidade e do
Eletromagnetismo que permitam, sob o ponto de vista do utilizador, o estudo de Máquinas Elétricas, visando

fundamentalmente os acionamentos, as instalações eléctricas e a automação elétrica.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide students with essential knowledge and basic concepts in the field of Electricity and

Electromagnetism permitting, from the point of view of the user, the study of Electrical Machines, aiming
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fundamentally drives, electrical installations and electrical automation.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I - ELECTROESTÁTICA

Conceitos e Unidades. Carga elétrica. Força electroestática. Lei de Coulomb. Campo eléctrico. Fluxo elétrico.
Potencial elétrico. Trabalho e energia potencial. Condensadores. Cálculo de capacidades. Associação de

condensadores.
II – CIRCUITOS EM CORRENTE CONTÍNUA

Corrente elétrica. Tensão elétrica. Potência elétrica. Resistência elétrica. Lei de Ohm. Associação de
resistências. Leis de Kirchhoff. Divisores de tensão e de corrente. Análise nodal e análise de malhas. Teorema
de Thèvenin e Norton.

III – ELECTROMAGNETISMO
Força magnética. Campo de indução magnética. Força de Lorentz. Lei de Ampère. Indução eletromagnética. Lei

de Faraday e lei de Lenz. Indutância mútua. Auto-inductância. Bobines. Associação de bobines.
IV – CIRCUITOS EM CORRENTE ALTERNADA

Grandezas periódicas. Definição de valor médio e valor eficaz. Representação simbólica. Definição de
impedância. Estudo dos circuitos RL, RC e RLC. Potência elétrica. Facto de potência.

6.2.1.5. Syllabus:

- ELECTROSTATIC
Concepts and units. Electric charge. Electrostatic force. Coulomb's law. Electric field. Electric flux. Voltage or

electric potential difference. Work and potential energy. Capacitors. Series and parallel connections of
capacitors.

II - ELECTRIC CURRENT
Electric current. Electric voltage. Electric power. Electric resistance. Ohm's law. Series and parallel

combinations of resistors. Kirchhoff's laws. Voltage and current dividers. Nodal voltage analysis. Mesh current
analysis. Thevenin's and Norton equivalent circuit.
III – ELECTROMAGNETICS

Magnetic field and its properties. Lorentz's force. Ampère's law. Electromagnetic induction. Faraday's and
Lenz's law. Mutual and self-inductance. Inductor. 

IV – ALTERNATING CURRENT CIRCUITS
Periodic quantities. The mean value and the RMS value. Phasor representation. Impedance and admittance

concepts. Steady-state analysis of simple AC circuits (RL, RC and RLC circuits). Power in AC circuits. Power
factor.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

A unidade curricular de Eletrotecnia visa dotar os alunos com os fundamentos sobre as grandezas elétricas. A
atividade laboratorial, permite a familiarização dos alunos com os equipamentos e as técnicas de medida, a

prática de registo dos resultados obtidos e a atitude a ter no laboratório.
Pretende-se:

Conhecer as principais unidades e grandezas do S.I. dos sistemas eléctricos.
Saber os conceitos eléctricos fundamentais, tais como carga eléctrica, corrente, tensão, potência e energia.

Saber as leis dos circuitos. Lei de Ohm. Noções de nó, ramo, malha, Leis de Kirchhoff das correntes e das
tensões e teoremas gerais sobre redes eléctricas.

Saber analisar circuitos que visam determinar os valores das grandezas presentes em qualquer circuito
elétrico.
Compreender a importância dos efeitos electromagnéticos da corrente eléctrica.

Saber as principais diferenças entre corrente contínua e corrente alternada.
Estudar a corrente alternada e quais as suas principais vantagens.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This curricular unit’s aims at equip students with the fundamentals of the electrical quantities. The laboratory
activity allows students to become familiar with the equipment and measurement techniques, the practice of

recording the results obtained, and in general way, the attitude to have in the laboratory.
It is intended:

Know the main quantities of SI units and electrical systems.
Learn basic electrical concepts, such as electric charge, current, voltage, electric power and energy.

Know the basic laws of the circuits. Ohm's Law. Concepts of node, branch, mesh, Kirchhoff’s laws of cuurents
and voltage and general theorems about electrical networks.

Know analyze circuits that are aimed at determining the values for the present in any electrical circuit.
Understand the purpose and importance of electromagnetic effects of electric current..

Know the differences between direct current and alternating current.
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Study the alternating current and what are their main advantages.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas Teórico-Práticas: exposição das matérias e resolução de problemas de aplicação 
Aulas Laboratoriais: é seguido um método participativo com a realização de trabalhos práticos.

A avaliação da componente teórico-prática é feita através um exame final (NE) e a da componente laboratorial
(NL) pela realização de 8 trabalhos laboratoriais e de dois testes práticos.

A nota final (NF) é dada por: NF=0,70 *NE + 0,30*NL e tem que ser maior ou igual a 9.5.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Theoretical-practical classes: exposure of the subjects and problems solving.
Laboratory classes: is followed a participatory method with the realization of practical works.
The evaluation of the theoretical-practical component is done by a final exam (NE) and the laboratory component

(NL) by performing practical works (8) and two tests.
The final grade (NF) is given by: NF=0,70 *NE + 0,30*NL and must be greater or equal than 9.5.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas Teórico-Práticas são realizadas com a combinação do método expositivo com o método interpretativo.

São resolvidos problemas de aplicação relativos à matéria abordada, apelando à participação ativa dos alunos.
Nas aulas laboratoriais os alunos realizam 8 trabalhos práticos com apresentação do respetivo relatório, com

apoio de guias específicos e a supervisão do docente.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The theoretical-practical classes are conducted by the combination of lecture method with the interpretive
method. Application problems are solved on the matter addressed, calling for the active participation of
students. In the laboratory classes the students take 8 practical works, with presentation of the respective

report, supported with specific guidelines and the teacher supervision.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Folhas teóricas de apoio às aulas teóricas-práticas.
Folhas com colecção de problemas de apoio às aulas teóricas-práticas 
Guias de apoio aos trabalhos laboratoriais.

Introdução à teoria do Electromagnetismo, Nelson Martins – Editora Edgard Blucher Lda.
Electromagnetismo, 310 Problemas Resolvidos, Schaum McGraw-Hill, Joseph A. Edminister, consulta

facultativa.
Introdução ao Electromagnetismo, Sushil Mendiratta – Fundação Calouste Gulbenkian.

Mapa IX - Automação /Automation

6.2.1.1. Unidade curricular:
Automação /Automation

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Alexandre Fernandes Ferreira - 3 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Paulo Alexandre Sousa Felício - 3 horas
José Pedro Magalhães Lucas - 4 horas

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Paulo Alexandre Sousa Felício - 3 hours

José Pedro Magalhães Lucas - 4 hours

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
•Compreender os fundamentos da Automação. 
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•Descrever a constituição de um sistema automático. 

•Conhecer as tecnologias de comando e de atuação.
•Compreender o pensamento lógico e reconhecê-lo em termos de aplicações.

•Compreender e aplicar os teoremas principais da Álgebra de Boole. 
•Implementar funções lógicas através de hardware (circuitos elétricos e pneumáticos) e de software
(programação de autómatos). 

•Utilizar tecnologias para a realização de automatismos como sistemas Pneumáticos, Relés, Módulos
Electrónicos.

•Aplicar as metodologias de projecto de sistemas sequenciais e combinatórios nomeadamente, álgebra de
Boole, quadros de estado e método de Huffman. 

•Implementar sistemas de produção discreta através do GRAFCET.
•Projetar e implementar circuitos de comando baseados em autómatos programáveis.

•Conhecer a constituição de um autómato programável, ter capacidade de o programar em diversas
linguagens. 

•Conhecer as configurações usadas em redes de Autómatos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
•Understanding the Fundamentals of Automation. 

•Describe the constitution of an automatic system. 
•Knowledge the technologies of control and actuation.

•Understanding the logical thinking and recognize it in terms of applications.
•Understand and apply the main theorems of Boolean algebra. 
•Implement logic functions through hardware (electrical and pneumatic circuits) and software (Programming

PLC). 
•Knowledge and using technologies for the design of automatic systems as Pneumatic systems, Relays,

Electronic Modules.
•Applying combinatory and sequential system design methodologies as Boolean algebra, state machines and

Huffman method. 
•Implement manufacturing systems via discrete GRAFCET.

•Design and implement PLC based control circuits.
•Knowledge the constitution of a PLC and programming it in different of languages. 

•Design the process flux diagram and programming in accordance with the requirements.
•Knowledge the different configurations used in PLC networks.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1 – Introdução à Automação
2 – Álgebra de Boole: funções Booleanas; implementação de funções lógicas; sistemas de numeração; funções

lógicas na programação de Autómatos.
3 – Tecnologias: pneumáticas, hidráulicas e elétricas; distribuição de ar comprimido; filtragem; regulação e

atuadores pneumáticos; projeto de sistemas pneumáticos e hidráulicos; automatismos constituídos à base de
relés. 
4 – Métodos Clássicos de Síntese de Sistemas de Comando: sistemas combinatórios e sequenciais; elementos

de memória; projecto de sistemas sequenciais síncronos e assíncronos; método clássico de síntese;
implementação de circuitos de comando pneumático baseada nas equações de movimento. 

5 – Modelação de sistemas de comando discreto e programação de autómatos: GRAFCET. Do GRAFCET às
equações Booleanas. GRAFCET hierárquicos. Autómatos programáveis - constituição, funcionamento e

instalação; linguagens de programação; Programação de Autómatos pelo método GRAFCET. Redes de
autómatos

6.2.1.5. Syllabus:

1 - Introduction to Automation
2 - Boolean Algebra: Boolean functions; Implementation of logic functions; numbering systems; logic functions

in PLC programming.
3 – Automation technologies: pneumatic, hydraulic and electrical; distribution network of compressed air;

filtering; regulation and pneumatic actuators; design methodologies of pneumatic and hydraulic systems;
electrical relay automation.

4 - Classical methods of description and modeling of discrete event systems: combinational and sequential
systems; memory elements; design of synchronous and asynchronous sequential systems; classical method
of synthesis based on diagram operation; implementation of pneumatic control circuits based on the equations

of motion.
5 - Modelling of discrete control systems and PLCs: GRAFCET. From GRAFCET to Boolean equations;

hierarchical GRAFCET; programmable logic controllers - constitution, operation and installation; programming
languages; GRAFCET programming method; PLCs networks.
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular de Automação encontram-se estruturados de acordo com
as competências previstas nos objetivos. Desta forma, começa-se por abordar as ferramentas essenciais

utilizadas para a compreensão, desenvolvimento e aplicação das metodologias de programação e projeto de
sistemas de aquisição e controlo em Automação Industrial. Subsequentemente introduzem-se os conceitos

fundamentais no domínio da Automação de forma a proporcionar os conhecimentos teóricos e procedimentos
práticos providenciando aos estudantes a compreensão das tecnologias utilizadas e as competências práticas

necessárias à modelação dos processos industriais e ao desenvolvimento de sistemas de controlo baseados
na utilização de tecnologias cabladas e programadas, nomeadamente, autómatos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The curricular unit́s contents are structured, regarding its suitability for the intended learning outcomes.

Therefore, this program begins by the approach of the essential tools required for the understanding,
development and application of programming methodologies and acquisition and control system design in

Industrial Automation. Subsequently the program introduces the fundamentals concepts in the field of
Automation providing the students the knowledge and understanding of the used as well as the practical skills

required for industrial process and manufacturing modeling and for the development of control system based in
programmed technologies, namely, programmable logic controllers (PLCs).

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

•Aulas Teórico/Práticas: exposição da matéria com demonstrações, exemplos e realização de exercícios. 
•Aulas de Laboratório: realização de trabalhos com montagens para simulação de sistemas reais de

automação e controlo implementando tecnologias usadas na Industria designadamente nas da região como a
Indústria de Cimento; Indústria Automóvel; Indústria Aeronáutica; Indústria do Papel; Refinarias; Centrais

Termoeléctricas. Desenvolvimento de programas de programação de autómatos.
•Avaliação: realização de dois testes ou exame final (70%) e realização de trabalhos de laboratório com entrega
de relatório (30%). 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
•Lectures: exposure of matter with demonstrations, examples and exercises.

•Laboratory classes: assemblies for automation and control real systems simulation implementing technologies
used in regional industry particularly in Automotive Industry, Cement Industry, Aerospace Industry, Paper
Industry, Refineries and Thermoelectric Central. Development of PLCs programs.

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

As aulas teórico-práticas são complementadas com aulas de laboratórios onde se aplicam os conceitos
teóricos e se implementam os exercícios previamente realizados nas aulas teórico-práticas. Completando com

sucesso a unidade curricular o estudante deverá compreender os princípios teóricos e práticos das diferentes
tecnologias usadas na Automação Industrial, assim como implementar a Automação de um Processo com
recurso às referidas tecnologias. Para este efeito o estudante analisa os processos e modela-os nas aulas

teórico-práticas e simula-os e implementa o seu automatismo nas aulas de laboratório.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Lectures are complemented with the laboratory classes where students apply theoretical concepts and
implement exercises previously carried out in lectures. At the end of the course students should understand the
theoretical principles and practical procedures of different technologies used in Industrial Automation,

particularly in regional industry. For these purposes, students analyze the process and model them in lectures
and simulate and implement them in the laboratory classes.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Paulo Ferreira; Sebenta de Automação, ESTSetubal 2011

João Rogério Caldas Pinto; Técnicas de Automação, ETEP- Lidel, 2007. ISBN: 972-8480-07-5
António Francisco; Autómatos Programáveis, ETEP-Lidel ISBN: 978-972-8480-18-9
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Mapa IX - Mecânica/Mechanics

6.2.1.1. Unidade curricular:
Mecânica/Mechanics

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Paulo Jorge Pires Moita (3TP, 4L)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
João Paulo Jorge da Costa (4L)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
João Paulo Jorge da Costa (4L)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Habilitar os alunos a compreender e a aplicar as leis fundamentais da mecânica newtoniana, nomeadamente:
Aplicar as leis de Newton; aplicar uma metodologia específica para a resolução de problemas; realizar

experiências e analisar os resultados obtidos; identificar os desvios aos resultados esperados com sentido
crítico.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The student should be able to understand and apply the fundamental laws of Newtonian mechanics, in
particular: apply Newton's laws; apply a specific methodology for problem solving; perform experiments and

analyse the results obtained; identify deviations from expected results critically.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução

Conceitos, nomenclatura e unidades. Revisões de ferramentas matemáticas.
2. Estática das Partículas 

Forças do plano e forças no espaço: adição de vetores, 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. Atrito

Leis do atrito seco, coeficientes de atrito.
6. Geometria de Massas

Centróides e centros de gravidade de superfícies e linhas. Momentos estáticos de superfícies e linhas.
7. Cinemática das Partículas 

Movimento retilíneo de partículas.
8. Dinâmica das Partículas

2ª Lei de Newton. Quantidade de movimento. Equilíbrio dinâmico.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction

Fundamental concepts, notation and systems of units. Review of the mathematical tools needed in the
curricular unit.

2. Static of particles
Forces in a plane and forces in space. Addiction of vectors, resolution of forces into components. Equilibrium of

a particle.
3. Rigid bodies: Equivalent systems of forces 
Moment of a force about a point. Moment of a force about a given axis. Couples. Equivalent systems of forces.

4. Equilibrium of rigid bodies.
Free-body diagram. Equilibrium of a rigid body in two dimensions. Equilibrium of a rigid body in three

dimensions.
5. Friction

Laws of dry friction, coefficients of friction.
6. Distributed Forces 

Centroids of areas and lines. Centre of gravity of two dimensional bodies. First and second moments of areas.
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7. Kinematics of particles 

Rectilinear and curvilinear motion of particles.
8. Dynamics of particles

Newton’s second law of motion. Linear momentum of a particle. Dynamic equilibrium.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos anteriormente descritos estão articulados com os objetivos da unidade curricular
dado que fornecem aos alunos os conhecimentos necessários ao estudo de problemas de estática da partícula
e do corpo rígido, assim como de problemas de dinâmica da partícula, tendo sempre em vista as limitações dos

modelos matemáticos e técnicas numéricas usadas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The previous presented syllabus is coherent with the curricular unit learning objectives because the provide the
student with the necessary tools to analyse problems involving the static of particles and of rigid bodies as well
as problems involving dynamics of particles, not losing sight of the limitations inherent to the simplified

mathematical models and numerical calculations that are performed.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Aulas teórico-práticas: exposição de conceitos e princípios da mecânica da partícula e 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.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical-practical lessons: explanatory concepts and principles of the mechanics of particles and rigid

bodies followed by problem solving; Laboratory classes: experiments with specific guides and exercises.
Distributed assessment with final examination.

6.2.1.8. 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 e uma parte prática. Na parte expositiva são

apresentados os conceitos fundamentais das diferentes matérias do programa juntamente com a
demonstração dos principais resultados através do método interpretativo. Apela-se à participação dos alunos,

pretendendo-se que estes adquiram uma visão global dos temas abordados e suas interligações. Na parte
prática, os alunos aplicam os conhecimentos adquiridos melhorando a sua compreensão das matérias

lecionada. 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.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical-practical classes are divided into an exposition part and a practical part. In the exposition part of

the class the fundamental concepts of the different subjects of the syllabus are thought, together with the
demonstration of the main results by using the interpretive method and calling for the participation of the
students. The students are encouraged to acquire an overview of the subjects thought and their

interconnections. In the practical part of the class the students apply their previously acquired knowledge to
improve their understanding of the 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.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Beer & Johnston; Mecânica Vetorial para Engenheiros – Estática, McGraw-Hill;
Beer & Johnston; Mecânica Vetorial para Engenheiros – Dinâmica, McGraw-Hill;

Mapa IX - Química/Chemistry

6.2.1.1. Unidade curricular:

Química/Chemistry

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
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Susana Paula dos Santos Carvalho Piçarra Gonçalves: 2h teórico-práticas + 2 h pratico-laboratoriais

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Sérgio Miguel Franco Bio Correia Fernandes
2h teórico-práticas + 2 h pratico-laboratoriais

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Sérgio Miguel Franco Bio Correia Fernandes

4 h of lecturing per week – 2 h duration (theoretical/practical) + 2 h (practical/laboratorial)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Nesta unidade curricular pretende-se desenvolver no estudante uma visão ampla dos fundamentos da Química

no âmbito da sua formação científica de base, essenciais à compreensão de conceitos indispensáveis à
construção de sensores (oxigénio dissolvido, pH, alcalinidade, etc.), da constituição de processos industriais

(balanços mássicos, entálpicos, etc.), constituição e propriedades dos materiais, processos de corrosão, etc.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The purpose of this course is to introduce the fundamentals of Chemistry, so that the students will be able to

further understand other fundamental issues for an Engineer, as material constitution, chemical processes,
mass and enthalpic balances, corrosion, etc. Notions as pH, dissolved oxygen, etc. are especially important for

this particular students, for sensors development.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Estrutura atómica

2. Periodicidade
3. Ligação Química

4. Forças Intermoleculares
5. Gases

6. Soluções 
7. Reações químicas irreversíveis e cálculos estequiométricos
8. Equilíbrio Químico

9. Termodinâmica Química
10. Reações Ácido-Base

11. Solubilidade
12. Reações de Oxidação-Redução e Eletroquímica

13. Riscos e Segurança no manuseamento de compostos químicos

6.2.1.5. Syllabus:
1. Atomic structure

2. Periodicity
3. Chemical Bond

4. Interactions between molecules
5. Gases

6. Solutions 
7. Chemical Reactions

8. Chemical Equilibrium
9. Chemical Thermodynamics

10. Acids and Bases
11. Solubility
12. Oxidation-Reduction reactions and Electrochemistry

13. Risks and safety rules when working with chemicals

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os 4 capítulos iniciais visam explicar como as substâncias são formadas e como a sua estrutura influencia as
propriedades dos respetivos materiais.
Nos capítulos seguintes pretende-se que o aluno compreenda como se dá uma reação química, prevendo a

quantidade de produtos formados (seja reversível ou irreversível), para determinado rendimento. São ainda
introduzidas noções de termodinâmica química, para prever calores libertados ou absorvidos durante uma

reação, bem como a sua espontaneidade. Estes conhecimentos são essenciais à compreensão de um
processo industrial, do rendimento de um motor, da execução de um balanço mássico/entálpico, etc. 
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É dado especial relevo às reações ácido-base e redox, por se prever virem a ter um igual destaque na futura

atividade profissional dos alunos. Aqui se engloba a compreensão de fenómenos de corrosão e das vias
usualmente adotadas para a prevenir.
Por fim abordam-se os riscos e cuidados a ter no manuseamento de produtos químicos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
During the first 4 chapters the student is introduced into the substances molecular structures, to understand the

macroscopic properties of the materials from their microscopic structures.
The aim of the next chapters is to introduce the chemical reactions, so that the student learn to determine the
amount of products and / or energy that it is possible to produce from a specific chemical reaction (for both

irreversible and reversible cases). These are important features to understand chemical processes, the
concept of an engine yield, to execute mass and enthalpic balances, etc.

A special attention is given to Acids and Bases and to Redox reactions, as they are considered as the most
important for their professional lives. Corrosion properties are included into the redox reactions, for instance.

The purpose of the last chapter is to introduce the most common hazard symbols used in chemical products, for
the students own protection in their future professional lives.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Não existem aulas teóricas nesta U.C., pelo que todos os conceitos são introduzidos ou a partir de problemas,
ou a partir de experiências executadas pelos alunos no laboratório. Pretende-se que os alunos interiorizem os

conceitos a partir das suas aplicações práticas, compreendendo de imediato as suas aplicações.
O método de avaliação pode incluir a realização de dois testes, ficando o aluno aprovado caso atinja uma nota

igual ou superior a 8,0 val em cada teste e uma média superior a 9,5 val. O aluno pode, contudo, ser avaliado por
exame, ficando aprovado caso a classificação nesta prova seja superior a 9,5 val. Do método de avaliação faz

ainda parte um exame laboratorial, em que o aluno tem de executar uma pequena demonstração experimental,
tirando daí todas as possíveis conclusões. A nota do exame laboratorial tem tipicamente um peso de 30% face

à nota final do aluno na disciplina.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
As this course does not include theoretical classes, it is a common strategy to introduce all concepts through

laboratorial experiences and through practical exercises, so that the student can immediately understand how
does a concept work and its practical applications. 

Students can be evaluated by two tests or by a final examination. In the first situation, the arithmetical media of
the two marks has to be at least than 9,5 values, being both marks simultaneously higher or equal than 8,0 val,
in order to succeed; in the second case, the examination mark has to be at least 9,5 val. 

The student will still have to perform a laboratorial examination, by making an experiment and taking
conclusions. The mark obtained in this last item usually has a 30 % weight at the students final mark.

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

Na nossa opinião não faz grande sentido lecionar uma disciplina de Química sem que o aluno tenha
oportunidade de experimentar os fenómenos que está a estudar. Mais do que fazer cálculos sobre um
determinado assunto, pretende-se que o aluno compreenda os conceitos envolvidos e consiga raciocinar sobre

eles. Daqui vem a necessidade da execução das demonstrações durante as aulas pratico-labortoriais.
O método de avaliação foi escolhido de forma a ter em linha de conta não só a ginástica mental que o aluno

adquiriu sobre os conteúdos da unidade curricular (avaliado através dos testes/exame), como também as
competências práticas para a execução de pequenos trabalhos em laboratório (avaliadas através do exame

laboratorial).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In our opinion, it makes no sense to teach Chemistry without giving the student the opportunity of making an

experiment, to prove that what he is learning actually works and has practical applications. The students have to
understand the concepts and have to be able to solve real problems at the end of the course. This is the main

reason for executing experimental demonstrations during our PL classes.
The chosen evaluation method not only evaluates the level of apprehension of the course contents (by

tests/exam) but also the developed practical skills (through laboratorial evaluation). 

6.2.1.9. Bibliografia principal:
1.D. Reger, s: Goode, E. Mercer;Química: Princípios e Aplicações, Serviços Educação Fundação Calouste

Gulbenkian, 1997. ISBN: 972-31-0773-2
2.R. Chang, 8ª edição; Química, McGraw-Hill, 2005. ISBN: 84-481-4527-5
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3.J. Glanville; General Chemistry for Engineers, 2nd ed., Prentice Hall, 2003

Mapa IX - Introdução à Eletrónica/Introduction to Electronics

6.2.1.1. Unidade curricular:
Introdução à Eletrónica/Introduction to Electronics

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Victor Manuel Esteves Antunes, 2 Horas de contacto por semana.

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Dulce Helena Pereira Costa , 2H por semana

Luís da Cunha Veríssimo, 2H por semana
Rui Manuel Gonçalves Lino, 2H por semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Dulce Helena Pereira Costa , 2H per week
Luís da Cunha Veríssimo, 2H per week

Rui Manuel Gonçalves Lino, 2H per week

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Transmitir aos alunos os conhecimentos necessários à compreensão dos elementos fundamentais da

electrónica. 
Desenvolver capacidades de análise, projecto e execução de circuitos electrónicos de baixa complexidade.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Give students the necessary knowledge to understand the fundamentals of electronics.

Develop skills of analysis, design and implementation of electronic circuits of low complexity.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1- Semicondutores: Conceito de Semicondutor. Semicondutor intrínseco. Condução num semicondutor

intrínseco. Semicondutor extrínseco, tipo N e tipo P. Condução nos semicondutores extrínsecos. Junção PN. 
2 - Díodo de Junção: Sentido convencional da tensão e corrente no díodo. Característica V-I do diodo.

Simbologia. Modelo linear. Análise Aplicações. Díodos especiais.
3 - Transístor de Junção Bipolar (BJT): Sentido convencional das correntes e tensões nos BJT. Modos de
operação dos transístores. Curvas características do BJT. Malhas de polarização dos BJT. Recta de carga

estática. Ponto de funcionamento em repouso (PFR). Compensação da temperatura. Projeto de malhas de
polarização.

4 - Introdução aos Transístores de Efeito de Campo, Metal Óxido Semicondutor (MOSFET): Curvas
características do MOSFET. Simbologias para os FET. Sentido convencional das correntes e tensões. Modo de

operação do FET. Recta de carga estática. Aplicações. Conceito e Projecto de malhas de polarização.

6.2.1.5. Syllabus:
1 - Semiconductors

Concept of semiconductors. Intrinsic semiconductor. Conducting intrinsic semiconductor. Extrinsic
semiconductor, type N and P. Conducting extrinsic semiconductors. PN junction.

2- Junction Diode
Diode I-V characteristic . Linear model for the diode. Diode applications. Special diodes .

3 - Bipolar Junction Transistors (BJT)
BJT operation modes. BJT I-V characteristićs. BJT load line and point of operation (Q-point). Polarization circuits

for BJT. Temperature compensation strategies.
4 - Field Effect Transistor Electric, Metal Oxide Semiconductor (MOSFET).

MOSFET operation modes. MOSFET I-V characteristićs. Load line and point of operation (Q-point). Polarization
circuits for MOSFET. Examples of circuits with MOSFET

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Esta unidade curricular tem por objetivo transmitir aos alunos os conhecimentos necessários à compreensão
dos elementos fundamentais da eletrónica, desenvolver capacidades de análise, projeto e execução de
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circuitos eletrónicos de baixa complexidade. Para que o aluno possa atingir esses objetivos o programa da UC
aborda o estudo dos principais componentes da eletrónica e a forma como se utilizam, são ainda demonstradas

as metodologias utilizadas na análise e conceção de circuitos eletrónicos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This course aims to give students the necessary knowledge to understand the fundamental elements of

electronic, develop skills of analysis, design and implementation of electronic circuits of low complexity. For the
student to achieve these objectives, the program addresses the study of the major components of electronics

and how they are used, the methodologies used in the analysis and design of electronic circuits are also
demonstrated.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Exposição e de demonstração interativa do programa da unidade curricular seguida da resolução de exercícios
demonstrativos da matéria estudada. Os alunos têm de demonstrar as competências adquiridas em dois testes

escritos que contribuem em 70 % para a classificação final dos alunos.
Os alunos executam cinco trabalhos experimentais, em laboratório, dos quais têm de apresentar relatório

escrito detalhado. Para a execução destes trabalhos os alunos têm de aplicar as competências adquiridas para
analisar e projetar alguns dos circuitos a testar no laboratório. A componente laboratorial é avaliada e contribui
em 30% para a classificação final do aluno.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Exhibition and interactive demonstration of the subjects of the course followed by the resolution of exercises

demonstrating the subject being studied. Students must demonstrate skills acquired in two written tests which
contribute in 70% to the final grade of the students.

Students perform five experimental tests in the laboratory of which they have to submit detailed written report.
For the execution of these works students have to apply the acquired skills for analyzing and designing some of
the circuits to be tested in the laboratory. The laboratory component is assessed and contributes in 30% to the

final grade of the student.

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

curricular.
A exposição oral dos assuntos a estudar, seguida da execução de exercícios demonstrativos permite ao aluno
verificar e consolidar as competências adquiridas. A execução obrigatória dos trabalhos laboratoriais garante

que o aluno tem oportunidade de testar as competências adquiridas no ambiente controlado de um laboratório.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The oral presentation of the subjects followed of demonstrative exercises allows students to check and
consolidate the skills acquired. The implementation of mandatory laboratory assignments ensures that the
student has the opportunity to test the skills acquired in the controlled environment of a laboratory.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Boylestad / Nashelsky;Electronic Devices and Circuit Theory, Prentice-Hall, 7th Edition, 1972.

Medeiros da Silva;“Introdução aos Circuitos Eléctricos e Electrónicos”, Fundação Calouste Gulbenkian, 1996.
Sedra / Smith;“Microelectronics Circuits”, Oxford University Press, 1998 (4th Edition).

Medeiros da Silva;“Circuitos com Transistores Bipolares e MOS”, Fundação Calouste Gulbenkian, 1999.

Mapa IX - Automatismos Programáveis/Programmable Automatisms

6.2.1.1. Unidade curricular:

Automatismos Programáveis/Programmable Automatisms

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Alexandre de Sousa Almeida Felício; 4 horas por semana de aulas do tipo teórico-prático

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
José Pedro Magalhães Lucas; Horas de contacto na UC: 2 horas por semana de aulas no laboratório, num total
de 30 horas.
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6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
José Pedro Magalhães Lucas; Classes in the laboratory; Contact hours: 2 hours each week for 15 weeks, a

total of 30 hours.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1 - Ser capaz de conceber um automatismo e de o implementar usando tecnologias programadas. Descrever

convenientemente, usando metodologias e notação normalizadas, o funcionamento e a constituição de um
automatismo. 

2 - Realizar todas as peças de um projecto de automação usando técnicas de concepção e simbologia
normalizada.

3 - Conhecer estruturas de dados tipo e diversos métodos de descrição de algoritmos, nomeadamente os que
são incluídos na norma IEC 61131-3. Deve conhecer e ser capaz de aplicar os conceitos e metodologias de

programação descritos pela norma IEC 61131-3. Transpor e aplicar a pelo menos um autómato específico no
laboratório. Especificamente os SIMATIC S7-300/400.

4 - Conhecer a estrutura e os conceitos associados a uma rede de comunicação série, ponto a ponto ou multi-
ponto. Sabe aplicar estes conhecimentos às redes industriais e seus protocolos, ex.: Profibus, AS-i e CAN bus.
Saber analisar e compreender um sistema de automatização distribuído com supervisão.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1 - After approval, the student should be able to design and implement an automation system, using

programmable technologies using normalized notation and methods, the behaviour and the parts of an
automation system. 

2 - Be able to execute all the drawn and written parts of an automation project using normalized symbols and
methods and be able to identify and describe the structure of a system and its interfaces.
3 - Know typical data structures and several methods for algorithm description, namely those included in the

IEC61131-3 norm. He should know and be able to use the concepts and programming methods described by
IEC61131-3. He should be able to translate and apply them to at least one specific equipment, the SIMATIC S7-

300/400 programmable controllers.
4 - Know the concepts underlying various industrial network communications systems, ex: Profibus, AS-i, CAN.

Analyse and understand a distributed automation system with supervision.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 – Concepção e projecto do funcionamento pretendido para um automatismo

Revisão do GRAFCET
Complementos sobre GRAFCET.

Selecção de modos de funcionamento e de paragem.
Guia de estudo dos modos de marcha e de Paragem GEMMA

2 - Programação de autómatos
Introdução à norma IEC 61131-3;

Propósitos e importância da norma;
Métodos e ferramentas para programação com qualidade.
Linguagens

Exercícios de programação
3 - Projecto de Automatismos

Peças do projecto
Concretização para um caso de estudo a analisar e projectar pelo aluno.

4 - Redes de comunicação entre máquinas
Classificação típica e características de redes industriais de vários tipos. Modelo OSI. Aplicação no modelo OSI

às redes industriais.
Tipos de comunicação: Síncronos/Assíncronos; Cliente-Servidor; Produtor-consumidor;

Tipos de acesso ao meio: CSMA/CD; Arbitrado; por “token”;
Elementos de ligação: Repetidores; Gateways; Routers; Bridges;

Análise dos protocolos RS232/RS485; HART; CAN; Profibus (FMS, DP e PA).

6.2.1.5. Syllabus:
1 – Automatic systems behavior design and description

•Revisiting GRAFCET
•Complements about GRAFCET.

•Selection of working and stopping modes.
•Using the GEMMA guide.
2 – Programmable controllers programming
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•Introduction to the IEC 61131-3 norm;

•The norm importance and objectives;
•Methods and tools for quality programming.

•PLC programming languages
•Programming exercises

3 – Automatic systems design
•Project parts
•Design

•Electrical, mechanical and conceptual schemes
•Case study design project by the student.

4 – Machine communication networks
•Classification and characteristics of industrial communication networks. OSI model and its application in

industrial networks.
•Synchronous/Asynchronous, Client-Server, and Producer-Consumer communications.

•Media access control methods: CSMA/CD; Arbitrated; by “token”;
•Connection elements: Repeaters; Gateways; Routers; Bridges;

•Protocols RS232/RS485; HART; CAN; Profibus (FMS, DP e PA).

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O ponto 1 na lista de objectivos é atingido por meio da aprendizagem pelo estudante das matérias no primeiro

grupo de assuntos da lista dos conteúdos programáticos. A prática no uso dos métodos aí incluídos é muito
importante para o atingir do primeiro dos objectivos listados.

As matérias no ponto 3 na lista de conteúdos programáticos ajudam os estudantes a atingir o objectivo 2. As
matérias no primeiro ponto dessa lista também contribuem para este fim.

O ponto 2 da lista de conteúdos programáticos cobre as matérias necessárias para os alunos atingirem o

objectivo 3. Para esse objectivo contribuem também os exercícios e práticas nas aulas de laboratório com os
autómatos programáveis disponíveis. 

O grupo 4 da lista de conteúdos programáticos cobre as matérias necessárias ao atingir do objectivo 4.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Objective 1 is reached through the learning by the student of the subject materials in the first group of items in

the syllabus. Practice in using those methods and tools is very important for reaching objective 1.

Group 3 in the3 syllabus is used to help the student reach objective 2. The syllabus first paragraph also helps to
reach this objective.

The elements under point 2 in syllabus cover materials needed to reach objective 3. To that objective the

laboratory practice with the available PLCs is also relevant.

Group 4 in the syllabus is designed towards reaching objective 4. 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas Teórica-Práticas: Introdução dos conceitos e apresentação de exemplos seguida resolução de exercícios

pelos alunos. Os exercícios são escolhidos de modo a consolidar a compreensão dos conceitos e a dar aos
alunos a capacidade de os aplicar a casos concretos.

Nos laboratórios os alunos têm a oportunidade de aprender a trabalhar com equipamentos concretos,
aplicando as matérias leccionadas. Os alunos são conduzidos na realização, progressivamente mais autónoma

de projectos progressivamente mais complexos. O projecto final serve também para avaliação. 

Avaliação: Avaliação distribuída sem exame final constituída por:
a) Teste sobre matérias leccionadas nas aulas do tipo TP.

b) Teste prático de programação de autómatos.
c) Projecto final;

Teste prático e no Projecto. A nota mínima no teste realizado nas aulas do tipo TP é de 8 valores. 
Nota final = NP*0.75 + NT*0.25; ( NF deve ser >= 10 para aprovação).

NP = Nota do projecto; NT = nota teste das aulas TP.
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Theoretic-practical classes (TP): Introduction of concepts and examples presentation followed by problem
solving by the students, assisted and confirmed by the teacher as needed. The problems are selected towards a

better understanding of concepts and better application ability by the students. 

Laboratory sessions (Lab): The students have the opportunity to learn to work with specific PLC equipment,
applying the course subject matters. During these sessions, problems toward the final design project case

study are solved. The learning is directed towards progressively increased autonomy by the student.

Evaluation: Distributed evaluation without final exam.
The evaluation has three parts:
a) Test about matter taught in classes of the TP kind; mark NT.

b) Practical PLC programming test.
c) Final case-study design project; mark NP.

Final mark is computed using the formula

Final Mark = FM = NP*0.75 + NT*0.25; 

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

Nas aulas teórico-práticas são expostos aos alunos os conceitos necessários para poderem compreender a
estrutura de um sistema automático e as metodologias que permitem descrever o seu funcionamento,

conceber a sua parte de comando e descrever e programar o funcionamento dessa parte de comando. Isto
contribui para os objectivos a atingir, nomeadamente os descritos nos pontos 1 a 3. Também as matérias

necessárias ao atingir o objectivo 4 são incluídas nas aulas teórico-práticas.

Ainda nas aulas do tipo teórico-prático, são apresentados exemplos e exercícios que permitem concretizar os
conceitos e pôr em prática as metodologias de modo a garantir que se atingem os objectivos. Nas matérias

leccionadas nesta unidade curricular os objectivos só podem ser atingidos aplicando os conceitos a casos
concretos e exercitando a aplicação das metodologias. Desta forma justifica-se o tipo de aulas teórico-práticas,
e a forma como são leccionadas, para que incluam treino na aplicação dos conceitos e na resolução de

exercícios que consolidam a sua compreensão e a capacidade de operacionalização por parte dos alunos.

As aulas de laboratório são fundamentais para que os alunos aprendam a usar as ferramentas de software que
permitem concretizar os projectos de automação utilizando equipamentos programáveis. São também usadas

para transmitir e treinar a capacidade de realização de projectos de elaboração das peças que os compõem. 

A própria avaliação contribui também para o atingir dos objectivos e permite verificar se são ou não atingidos
mediante a realização de projectos de automatização concretos, na realização dos quais o aluno precisa de

aplicar uma grande parte dos conceitos, métodos e capacidades incluídas nos objectivos e que permitiram
determinar a lista de conteúdos programáticos. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

In the theoretic-practical classes useful concepts to the understanding an automatic systems structure, and the
methods and techniques that allow description and programming of its command part behavior are exposed to

the students. This contributes to reach objectives 1 to 3. Also included in this kind of classes era the subjects
needed to reach objective 4.

Also in the theoretic-practical classes, examples and exercises are presented that allow concepts
concretization and practice the methods and techniques in order to ensure learning objectives are reached. In

the subjects taught in this curricular unit the objectives can only be reached through exercise and application of
concepts and methods to case studies. This justifies the kind of classes we call theoretic-practical, and the way

they are lectured, to include the students training in applying the concepts and in the solution of selected
problems.

Laboratory sessions are essential for the students to learn to use programming software needed to implement

automation projects using programmable automation equipment, programmable logic controllers in particular.
They are also used to teach and train the student in automation systems projects, including all their drawn and

written parts.

Evaluation itself contributes to reaching the objectives and allow to verify if they are reached or not. That is

accomplished through the work on particular design projects. In that work the student needs to use many of the
concepts and techniques included in the syllabus and considered needed to reach the listed learning outcomes. 
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6.2.1.9. Bibliografia principal:
-- J. R. Caldas Pinto;Técnicas de Automação, LIDEL, Edições Técnicas Lda, 2010. ISBN: 978-972-8480-26-4.
-- GREPA – Groupe Equipement de Production Automatisée;Le Grafcet, de nouveaux concepts, Cépadue –

editions, 1991. ISBN: 2,85428,148,9.
R. W. Lewis;Programming Industrial Control Systems Using IEC 1131-3, IET Control Engineering Series, 2007.

W. Bolton;Programmable Logic Controllers, Elsevier Newnes, 2006. ISBN: 978-0-7506-8112-4.
SIEMENS;SIMATIC - Programming with STEP 7; manual, SIEMENS, 2006 (Disponível na internet).

Mapa IX - Termodinâmica e Fluidos/Thermodynamics and Fluids

6.2.1.1. Unidade curricular:
Termodinâmica e Fluidos/Thermodynamics and Fluids

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Rodrigues Madeira Costa, 4 horas/semana

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

n.a.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1) O objectivo geral desta UC é contribuir para que os alunos identifiquem equipamentos industriais utilizadores

de energia ou de fluidos, reconheçam as suas funções e enquadrem os seu parâmetros de funcionamento

2) Além disso, devem ficar capazes de actuar com vista a uma utilização sustentável da energia; para isso,

ficarão sensibilizados, de forma fundamentada, para a necessidade de:
- utilização racional da energia

- aproveitamento de fontes renováveis de energia primária

3) Ficarão a conhecer os principais ciclos termodinâmicos, definindo os parâmetros dos processos que os
compõem e escolhendo, de forma fundamentada, os processos e ciclos mais adequados.

4) Serão capazes de medir pressões e caudais, conhecendo os princípios de funcionamento dos aparelhos

utilizados; calcular perdas de carga e seleccionar bombas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1) The overall goal of this CU is to help students identify industrial equipments that use energy or fluids,

recognize their roles and fit the parameters of its operation

2) They must be able to act towards a sustainable energy use; for that they will be aware, in a reasoned manner,
to the need for:

- Rational use of energy
- Use of renewable primary energy sources

3) They will know the main thermodynamic cycles, defining the parameters of the processes that make them up
and choosing, in a foundamented way, the most appropriate processes and cycles.

4) Be able to measure pressures and flow rates, knowing the principles of operation of the equipments used;

calculate losses and select pumps.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. TERMODINÂMICA: 

0. ECONOMIA DA ENERGIA
I. CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

II. A 1ª LEI DA TERMODINÂMICA
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A. 1ª LEI B. SISTEMAS FECHADOS C. SISTEMAS ABERTOS
III. A 2ª LEI DA TERMODINÂMICA
A. FORMULAÇÃO DE CLAUSIUS 

B. COROLÁRIOS DA 2ª LEI
APLICAÇÕES A FLUIDOS 

IV. PROPRIEDADES DOS FLUIDOS
V. APLICAÇÃO A PROCESSOS

VI. CICLOS
A. CICLOS DE VAPOR PARA OBTENÇÃO DE TRABALHO

B. CICLOS DE GÁS PARA OBTENÇÃO DE TRABALHO
C. CICLOS DE REFRIGERAÇÃO E BOMBA DE CALOR

2. MECÂNICA DOS FLUIDOS

0. INTRODUÇÃO
I. HIDROSTÁTICA
II. HIDROCINEMÁTICA

III. HIDRODINÂMICA
1. Teorema de Bernoulli 2. Linha piezométrica e linha de energia

3. Tubo de Pitot 4. Líquidos perfeitos E reais. Camada limite. Separação.
IV. ESTUDO DOS ESCOAMENTOS LÍQUIDOS

1. Potência hidráulica 2. Bombas e turbina
V. TEORIA DA SEMELHANÇA. PARÂMETROS ADIMENSIONAIS

1. Número de Reynolds 2. Escoamentos laminares e turbulentos
VI. LEIS DE RESISTÊNCIA DOS ESCOAMENTOS UNIFORMES

6.2.1.5. Syllabus:

• THERMODYNAMICS
0. ENERGY ECONOMICS

Part I - CONCEPTS OF THERMODYNAMICS

I. FUNDAMENTAL CONCEPTS

II. The 1st LAW OF THERMODYNAMICS

A. 1st LAW
B. CLOSED SYSTEMS C. OPEN SYSTEMS

III. The 2nd LAW OF THERMODYNAMICS

A. The 2nd LAW AND THE FORMULATION of Clausius
B. Corollaries of the 2nd LAW

Part II - APPLICATIONS A PARTICULAR FLUIDS

IV. PROPERTIES OF FLUIDS

V. APPLICATION TO SOME CASES

VI. REFERENCE TO SOME CYCLES

A. STEAM CYCLES TO OBTAIN WORK
B. CYCLES OF GAS TO OBTAIN WORK

C. CYCLES OF REFRIGERATION AND HEAT PUMP

• FLUID MECHANICS

0. INTRODUCTION
I. HYDROSTATIC

II. HIDROCINEMÁTICA
III. HYDRODINAMIC
1. Bernoulli's Theorem 2. Piezometric line and power line

3. Pitot tube 4. Perfect and real fluids. Boundary layer. Separation.
IV. GLOBAL STUDY OF FLUID FLOW

1. Hydraulic power. Pumps and turbines
V. THEORY OF SIMILARITY. DIMENSIONLESS PARAMETERS

1. Reynolds number 2. Laminar and turbulent flows
VI. LAWS OF RESISTANCE OF UNIFORM FLOWS
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

O objectivo 1) é atingido com as 2 partes da UC, nas aulas teórico-prátcas e nos Laboratórios.
O objectivo 2) é atingido com o capítulo introdutório 0.

O objectivo 3) é atingido com os capítulos de Termodinâmica.

O objectivo 4) é atingido com os capítulos de Mecânica dos fluidos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The objective 1) is attained with both parts of the CU, in the theoretic-practical classes and in the Laboratories.
The objective 2) is attained with the introductory chapter 0.

The objective 3) is attained with the chapters of Thermodynamics.

Objective 4) is attained with the chapters of Fluid Mechanics.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Aulas teórico-práticas, com “redescoberta orientada“ (sempre que possível) e resolução de problemas. 
Realização de 6 ensaios de laboratório, com elaboração de relatório e discussão oral. 

A avaliação é distribuída, constituída por 3 testes (que permitem a dispensa de exame final) e pela parte de

laboratório.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretic-practical classes, with “guided rediscovery” (whenever possible) and problem solving.

Six Laboratory experiments, with written report and oral discussion.

The evaluation is distributed, consisting of three tests (enabling exemption from the final exam) and the
laboratory part.

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

curricular.
As aulas teórico-práticas, com “redescoberta orientada“ (sempre que possível) e resolução de problemas,

permitem apreender os conceitos e aplicá-los a problemas concretos.
Os ensaios de laboratório permitem visualizar a aplicação dos conceitos e uma ainda maior aproximação à

realidade.
Os vários testes e trabalhos, realizados ao longo do semestre, permitem avaliar o processo de aprendizagem e
atingir os objectivos pretendidos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretic-practical classes, with “guided rediscovery” (whenever possible) and problem solving, allow

grasp the concepts and apply them to real world problems.
Laboratory tests allow students to view the application of concepts and an even closer approximation to reality.
The various tests and works, performed during the semester, allow to assess the learning process and achieve

the desired objectives.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

P. Madeira Costa, “Transparentes das aulas de Termodinâmica”

Rogers & Mayhew, "ENGINEERING THERMODYNAMICS; WORK AND HEAT TRANSFER", Longman
Sc.&Techn.

P. Madeira Costa, “Transparentes das aulas de Mecânica dos fluidos”
A. de Carvalho Quintela, "HIDRÁULICA", F. C.Gulbenkian

Mapa IX - Instrumentação I/Instrumentation I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Instrumentação I/Instrumentation I
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6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Victoria de Los Angeles Reyes Cortés Ferreira TP: 3 Horas, PL: 4 Horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Rui Nuno de Gouveia Vilela Dionísio TP: 3 Horas, PL: 2 Horas

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Rui Nuno de Gouveia Vilela Dionísio TP: 3 Hours, PL: 2 Hours

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Completando com sucesso o programa de aprendizagem da unidade curricular, os estudantes estarão aptos a

•Compreender o funcionamento de sistemas de controlo automático
•Contextualizar a instrumentação num sistema de controlo automático;

•Descrever o funcionamento dos componentes de um instrumento de medida: transdutor, circuito
condicionador de sinal, indicadores;
•Especificar instrumentos de medida em função das suas características.

•Compreender o funcionamento dos transdutores utilizados para medir posição, deformação, velocidade,
aceleração, força e pressão;

•Dimensionar sistemas de instrumentação; 
•Montar experiências com o objetivo de medir grandezas físicas e calibrar transdutores;

•Interpretar e tratar resultados experimentais considerando as características dos instrumentos de medida;
•Conhecer o princípio de funcionamento de transmissores e válvulas pneumáticas;

•Elaborar procedimentos para a realização de ensaios de calibração de válvulas pneumáticas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
On successful completion of the curricular unit, student will be able to

• Understand the functioning of automatic control systems and specify the function of each of its components.
• Contextualizing the role of instrumentation in an automatic control a system;

• Describe the operation of the main components of a measuring instrument: transducer, signal conditioning
circuit, indicators and recorders;

• Specify measuring instruments according to their characteristics;
• Understand the principles of transducers used to measure position, deformation, velocity, acceleration, force
and pressure;

• Design instrumentation systems;
• Assemble experiences with the aim of measuring physical quantities and calibrate transducers;

• Interpret and treat experimental results considering the characteristics of the measuring instruments;
• Know the working principle of pneumatic valves and transmitters;

• Develop procedures for performing calibration tests of pneumatic valves.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 - Física para instrumentação

Capacidade elétrica. Lei de Ohm, leis Kirchhoff. Indução magnética. Circuitos em corrente contínua e alternada. 
2 - Sistema de controlo automático. Instrumento de medida, constituição. Cadeia de medida elétrica. Sensores e

atuadores e suas características. 
3 - Sensores de posição e deformação

Potenciómetro linear e angular. Sensores indutivos, capacitivos e piezoelétricos. Sensores de Hall. Aplicações
dos sensores de posição à medição de velocidade linear e angular e aceleração. Extensómetro. 

4 - Sensores de pressão
Pressão absoluta, relativa e diferencial. Pressão estática, dinâmica e total. Unidades fora do Sistema

Internacional e conversões. Manómetro de coluna líquida, de Bourdon e de diafragma. Sensores de pressão.
Pressóstatos. Calibração: balança de pesos mortos. Especificação, seleção e instalação. 
5 - Princípios de Instrumentação pneumática

Tubeira, palheta e relé pneumático. Balança de forças. Transmissores. Válvulas pneumáticas. 

6.2.1.5. Syllabus:

1 - Physics for instrumentation 
Electrical capacity. Ohm's law, Kirchhoff's laws. Magnetic induction. DC and AC circuits.
2 - Automatic control system. Measuring instrument - Generic Constitution. Measurement chain. Sensors and

actuators and their characteristics.
3 - Position and strain sensors
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Linear and angular potentiometer. Inductive, capacitive and piezoelectric. Hall sensors. Applications of position
sensors for measuring linear and angular velocity and acceleration. Extensometer.

4 - Pressure Sensors
Absolute, differential and relative pressure. Static, dynamic and total pressure. International System Units,

outside units and conversions. Gauge liquid column, Bourdon and diaphragm. Pressure sensors. Pressure
Switches. Calibration: dead weights balance. Specification, selection and installation.

5 - Principles of pneumatic instrumentation
Nozzle-pallet system and pneumatic relay. Force Balance. Transmitters. Pneumatic valves.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos da unidade curricular encontram-se estruturados de acordo com as
competências previstas nos objetivos. Assim, em cada temática são abordados os conceitos fundamentais e

as ferramentas essenciais no domínio da instrumentação de medida de forma a proporcionar os
conhecimentos teóricos e procedimentos práticos que aportarão aos estudantes a compreensão dos princípios

de funcionamento dos sensores, atuadores que lhes permitirão projetar dispositivos de instrumentação
específica dos processos industriais e construir cadeias de medição por blocos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The curricular unit́s contents are structured, regarding its suitability for the intended learning outcomes.
Therefore, each subject approaches fundamentals concepts and required tools in the field of measurement

instrumentation in order to provide the theoretical knowledge and practical procedures that will give the
students the understanding of the operating principles of sensors, actuators and signal conditioners, allowing

the design instrumentation devices appropriate for building block measurement systems.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
• Exposição da matéria e reflexão crítica através do debate com os alunos.

• Estudo de casos e realização de exercícios de aplicação.
Aulas de Laboratório que consistem em: 

• Realização de trabalhos experimentais; 
• Utilização de dispositivos reais de instrumentação de medida, sensores e atuadores, estudados na unidade

curricular.
A avaliação baseia-se em:
• Realização de dois testes de avaliação ou exame final (70%).

• Realização de trabalhos de laboratório com entrega de relatório (30%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Lectures including
•Exposure of contents and critical reflection through discussion with the students;
•Case study and practical application exercises.

Laboratory classes including 
•Experimental work;

•Use of real measurement instrumentation devices.
Assessment includes

Two individual tests or exam carried out at the end of the course (70%).
Experimental works and reports (30%).

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

curricular.
Considerando os objetivos da unidade curricular esta está estruturada em aulas teórico-práticas onde serão

abordados os fundamentos teóricos e estudo de procedimentos em instrumentação de medida que permitirão
adquirir os conhecimento e compreensão dos assuntos e aplica-los na realização de exercícios em que são

dimensionados dispositivos de instrumentação e medida com aplicações específicas em diversos domínios da
indústria. As aulas laboratoriais providenciam o desenvolvimento de competências práticas através da

implementação de dispositivos reais e a sua caracterização através da análise de dados. A realização de prova
escrita permitirá demonstrar a capacidade de resolução de problemas e de conhecer e descrever o

funcionamento dos dispositivos sensores e atuadores estudados na unidade curricular.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Regarding the intended learning outcomes, the curricular unit is structured in lectures approaching

fundamentals and practical procedures that will provide the student knowledge and understanding of subjects
and apply them in exercises designing measurement instrumentation devices with specific applications in
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several fields in industry. The laboratory classes provide practical skills development through the
implementation of real devices and their characterization by data analysis. The tests or final exam carried out by

the students will allow them to demonstrate their ability to solve problems and their knowledge and description
of sensor and actuators principles studied in the unit course.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Dally Riley McConnell; Engineering Measurements, Wiley, 1993. ISBN: 0-471-60004-0
William C. Dunn; Fundamentals of Industrial Instrumentation and Process Control. McGraw-Hill, 2005. ISBN 10

0071466932
Bela Liptak; Instrument Engineers' Handbook, CRC Press LLC 1995. 

Douglas M. Considine, Process/Industrial Instruments and Controls Handbook, 4th Edition, McGraw-Hill, 1993 
Gustavo da Silva; Instrumentação Industrial, 2ª edição – Vol. I, ESTSetúbal, 2004. ISBN: 972-8431-22-8.

Ferreira, V. Apontamentos Teóricos - Aulas (Power Point)

Mapa IX - Sinais, Sistemas e Simulação/Signals, Systems and Simulation

6.2.1.1. Unidade curricular:

Sinais, Sistemas e Simulação/Signals, Systems and Simulation

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rogério dos Santos Largo Aulas Teórico-Práticas: 3 h semanais (2 * 1,5 h)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

João Miguel Lemos Chasqueira Nabais
Aulas de Laboratório: 2 h semanais

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
João Nabais
Laboratory: 2 h / week

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Obtenção da capacidade de analisar e representar sinais no tempo e na frequência e da capacidade para
modelar, representar e analisar sistemas no domínio do tempo e da frequência. 

Aplicação das transformadas de Fourier e Laplace para sinais e sistemas.

Modelação matemática de sistemas.

Análise da resposta de sistemas nos domínios do tempo e frequência. Análise da estabilidade de sistemas.
Utilização de ferramentas de software para modelação e simulação de sistemas baseadas em Matlab e

Simulink.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Capacity to represent and analyse signals in time and frequency. Capacity to represent, analyse and create

models of systems in time domain and frequency.

Application of the Laplace and Fourier transforms for signals and systems study. 
Mathematical models of systems.

Study of system response in time domain and frequency.

Analyse of system stability.

Modelling and simulating systems using software tools Matlab and Simulink.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1.Sinais: transformações, sinais básicos, funções generalizadas.

2.Transformada de Fourier, propriedades, teorema da amostragem, mascaramento (aliasing).
3.Sistemas: representação, propriedades. Transformada de Laplace, propriedades.

4.SLIT: representação, função de transferência, pólos e zeros, diagramas de blocos. Modelação matemática de

sistemas, variáveis de estado, conversão entre representações.

5.Resposta temporal, pólos dominantes, erro estacionário. Estabilidade: método de Routh-Hurwitz.
6.Resposta em frequência, diagramas de Bode, aproximações assintóticas, sistemas de fase mínima.

7.Modelação e simulação de sistemas. Execução laboratorial usando a plataforma Matlab e Simulink: ambiente

de trabalho, estruturas de dados, operadores, toolbox de controlo, processamento e representação simbólica.
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Construção de modelos em Simulink para representação e simulação de sistemas.

6.2.1.5. Syllabus:

1.Signals: transformations, basic signs, generalized functions.
2.Fourier transform, properties, sampling theorem, aliasing.

3.Systems: representation, properties. Laplace transform, properties.

4.SLIT: representation, transfer function, poles and zeros, block diagrams. Mathematical modeling of systems,

state variables, converting between representations.
5.Time response, dominant poles, stationary error. Stability: Routh-Hurwitz method.

6.Frequency response, Bode plots, asymptotic approximations, minimum phase systems.

7.Modeling and simulating systems. Laboratory execution using Matlab and Simulink platform: working desktop,
data structures, operators, control toolbox, processing and symbolic representation. Building models in Simulink

for system modeling and simulation.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A matéria dos capítulos 1 e 2 asseguram a capacidade de analisar e representar sinais.

A matéria dos capítulos 3 e 4 garante a representação e criação de modelos dos sistemas.

O conteúdo dos capítulos 5 e 6 desenvolvem a análise de sistemas pela sua resposta no tempo e na frequência

bem como as condições de estabilidade.
No capitulo 7, as ferramentas de software utilizadas pelos alunos são instrumentos poderosos e actuais para o

estudos laboratorial de sinais e sistemas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Matter of Chapters 1 and 2 ensure the ability to analyze and represent signals.

The subject of Chapters 3 and 4 ensures the representation and modeling of systems.

The contents of Chapters 5 and 6 develop the system analysis for their response in time domain and frequency

as well as the stability conditions.
In chapter 7, the software tools used by students are powerful and actual tools for laboratorial analysis of signs

and systems.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas: apresentação dos conceitos e aplicação a exemplos. Resolução de exercícios pelos

alunos.

Laboratórios: análise de sinais e montagens de circuitos para simulação e análise de sistemas.

Simulação em computador de sistemas e análise das suas respostas (tempo e frequência), usando software
Matlab e Simulink. 

Avaliação: 2 testes durante as aulas ou exame final. Relatórios dos trabalhos de laboratório com peso de 30%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical and Practical Lessons: presentation of concepts and application examples. Resolution of Exercises

by students.

Laboratories: signal analysis and circuit mounting for systems analysis and simulation.

Computer simulation of systems and analysis of their responses (time and frequency), using software Matlab
and Simulink.

Evaluation: 2 tests during classes or final exam. Reports of laboratory work with the weight of 30%

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

A existência de aulas com componente teórico e prática é adequada às características e conteúdo desta

unidade curricular. Os conceitos que têm de ser apreendidos e usados necessitam uma exposição cuidadosa.

A resolução de exercícios consolida a sua compreensão. 
A existência de trabalhos de laboratório é importante permitindo contacto físico com os sistemas, e

visualização das suas respostas em osciloscópio e em simulação computacional.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The existence of classes with theoretical and practical component is suited to the characteristics and content of

this curricular unit. The concepts that must be learned and used require a careful exposition. The resolution of

exercise strengthens their understanding.

The existence of laboratory work is important to allowing physical contact with the systems, and viewing their
responses on the oscilloscope and computer simulation.



04/02/13 ACEF/1213/12807 — Guião para a auto-avaliação

www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=a2589f46-9d36-a6f3-556a-5076d6fc1bc3&formId=f209732d-cc61-dd5c-6336-507d20d52422 86/159

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Oppenheim, Willsky, Signals and Systems, Prentice-Hall (1ª parte da matéria) 
Katsuhiko Ogata, Engenharia de Controle Moderno, Prentice-Hall do Brasil (2ª parte da matéria) 

Rogério Largo; Folhas da disciplina. 

Docentes da disciplina, Enunciados dos trabalhos de Laboratório (Para usar nas aulas de laboratório), 

Docentes da disciplina, Listas de Exercícios (Para uso nas aulas TP). 

Mapa IX - Microprocessadores/Microprocessors

6.2.1.1. Unidade curricular:

Microprocessadores/Microprocessors

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Luisa Lopes Antunes 5 horas de contacto semanal por turma

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

No

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

No

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Ser capaz de compreender as características fundamentais de um microprocessador e os principais conceitos

associados a elas. 

Ser capaz de construir e programar sistemas de hardware baseados em microcontroladores.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Be able to understand the fundamental characteristics of microprocessors and the main concepts related to

them.

Be able to construct and program hardware systems based on microntrollers.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1- Microprocessadores 

Arquitectura de um microprocessador. 
Características dos microprocessadores RISC/CISC.  

2- Microcontroladores 

Organização de memória. 

Modos de endereçamento. 
Desenvolvimento de programas (assembly e C). 

Portos de entrada/saída. 

Temporização/contagem. 

Interrupções.
Comunicações série. 

3- Linguagem C 

Funções de biblioteca. 
E/S. 

Interrupções. 

Desenvolvimento de programas para microprocessadores. 

6.2.1.5. Syllabus:
1- Microprocessors

Architecture of a microprocessor. 

Characteristics of RISC/CISC microprocessors.  
2- Microcontrollers 

Memory organization. 

Addressing modes. 

Software development (assembly and C). 
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E/S ports. 

Timers/counters.

Interrupts.
Serial communications. 

3- C language 

Library functions. 
E/S. 

Interrupts. 

Development of software for microprocessors. 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Nesta UC são estudados os princípios base da organização de um microprocessador (cap. 1), os detalhes da

constituição e operação de microcontroladores (cap. 2) e as particularidades da programação em C para

microcontroladores (cap. 3). Estes conceitos fornecem aos alunos os conhecimentos necessários para que
eles possam desenvolver sistemas de hardware baseados em microcontroladores e fazer a sua programação.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

This CU studies the basic principles of operation of a microprocessor (ch. 1), the details of the constitution and
operation of microcontrollers (ch. 2) and the particularities of C programming for microcontrollers (ch. 3). These

concepts provide the knowledges necessary for the students to be able to design hardware systems based on

microcontrollers and develop their software.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico/práticas: exposição dos conceitos e aplicações práticas com resolução de exercícios. Avaliação

por testes ou exame escrito.

Aulas de laboratório: execução de trabalhos práticos hardware/firmware (assembly e C) sobre diferentes
interfaces de E/S de um microcontrolador. Execução de um projecto de hardware/ firmware (em C) onde os

conceitos dos trabalhos anteriores são integrados numa escala maior permitindo o projecto de um sistema

completo. Avaliação dos trabalhos através de um relatório e de uma discussão técnica sobre o trabalho

desenvolvido. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Theoretical/ practical classes: lecture about the concepts and practical applications with exercises resolution.

Evaluation using written tests and/or exams.
Laboratory classes: execution of practical works with hardware/ firmware (assembly and C) design about

several different I/O interfaces of microcontrollers. Execution of a project hardware/ firmware (C) where the

concepts of the previous works are integrated allowing the design of a complete system. Evaluation of the

works based on a report and a technical discussion of the work. 

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

curricular.

Os objectivos de aprendizagem são o conhecimento das características fundamentais de funcionamento de um
microprocessador e a capacidade de desenvolvimento de sistemas hardware/software baseados em

microcontroladores. A exposição teórica serve o propósito do 1º objectivo e fornece os conhecimentos base

para o 2º. Os trabalhos de laboratório permitem o conhecimento prático dos sistemas microcontroladores e o

projecto permite a integração desses conhecimentos no desenvolvimento de um sistema (2º objectivo de
aprendizagem).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The learning outcomes are the knowledge of the fundamental concepts about microprocessor organization and
the capacity to develop hardware and software for microcontroller based systems. The theoretical lecture

serves the purpose of the 1st learning outcome and delivers the basic knowledges for the 2nd. The laboratory

works allow the practical knowledge of microcontrollers' systems and the project allows the integration of

those knowledges to the development of a system (2nd learning outcome).

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Microcontroladores, Ana Antunes, 2006.

Programação de microcontroladores, A. Tavares, C. Lima, J. Cabral, J. Mendes e P. Cardoso, ETEP, 2012.
Microprocessors: fundamentals concepts and applications, V.E. Gibson, Delmar Publishers, 1994.

MCS51 microcontroller: family user’s manual, Intel, 1994.
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Mapa IX - Controlo de Sistemas/Control Systems

6.2.1.1. Unidade curricular:

Controlo de Sistemas/Control Systems

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

João Miguel Guerreiro Dias Alves Lourenço 3 horas teórico-práticas por semana

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Rui Nuno de Gouveia Vilela Dionísio 

3 horas teórico-práticas por semana 

Bruno Duarte Damas
6 horas de práticas-laboratoriais por semana 

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Rui Nuno de Gouveia Vilela Dionísio 

3 hours T/P classes per week
Bruno Duarte Damas

6 hours lab sessions per week

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1-Compreender as noções de estabilidade absoluta e relativa. 

2-Analisar sistemas e dimensionar controladores, utilizando diferentes métodos de projecto (Root-Locus e

resposta em frequência), bem como identificar o método mais adequado face às especificações pretendidas

para cada sistema. 
3 – Compreender as acções básicas de controlo: Proporcional (P), Integral (I) e Derivativa (D) e a sua influência

no desempenho e estabilidade de uma cadeia de controlo. 

4-Saber fazer a afinação de controladores PID pelos vários métodos aprendidos.
5 – Saber usar o programa Matlab/Simulink para analisar e dimensionar sistemas de controlo.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

1-Students should be able to understand the concept of stability of control system and methods of stability
analysis.

2-Students should be able to apply the root locus and the frequency response methods to analyze and design

linear feedback systems.

3-Students understand basic applications of proportional, integral and derivative feedbacks in control systems
and their effects on the system performance and stability.

4-Students should be able to do the tuning of a PID controller using the tuning methods learned in the classroom.

5-Students should be able to analyze and design control systems using Matlab/Simulink.

software.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1-Introdução aos sistemas de controlo- O problema de controlo. A realimentação e a sua influência na

atenuação de perturbações e ruído, no seguimento e na sensibilidade. 
2-Diagrama do Lugar Geométrico das Raízes (LGR)- Condição de módulo e condições de fase. Regras para a

construção do diagrama do LGR para ganho positivo. LGR e estabilidade. 

3-Estabilidade em Frequência- Revisão dos diagramas de bode (DB). Estabilidade relativa: margem de ganho e

de fase. Relações entre resposta temporal e em frequência. Especificações em frequência.
4-Compensação- Dimensionamento de compensadores de atraso, de avanço e de avanço-atraso de fase

baseados no LGR e nos DB.

5-Projecto de controladores PID- Acções básicas do PID: Proporcional, Integral e Derivativa. Topologias de PID.
Colagem do integrador. Sintonia de PID: Métodos de Ziegler-Nichols, de Chien-Hrones-Reswick e de Cohen-

Coon. Sintonia automática de PID pelo método do relé. Dimensionamento de controladores PID pelo método

SIMC.

6.2.1.5. Syllabus:
1-Scope of control. Open and closed loop systems. Advantages of closed loop operation: Sensitivity and

complementary sensitivity, disturbance and noise reduction
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2–Root-Locus Analysis-Root locus plot, rules for constructing root loci, root-locus analysis of control systems

and stability.
3-Frequency Response Analysis-Bode diagrams. Relative stability, Gain margin, phase margin, correlation

between time and frequency response. 

4-Compensator design- Performance criteria. Lag, lead and lag-lead networks Compensator design using bode
plots and Root-Locus.

5–PID Controllers-Proportional, Integral and Differential Elements. Effects on system response. The Ziegler-

Nichols, Chien-Hrones-Reswick and Cohen-Coon and SIMC PID tuning rules. Reset-windup. Relay feedback PID

auto-tuning. 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

- As secções Introdução aos sistemas de controlo, Diagrama do Lugar Geométrico das Raízes e Estabilidade

em Frequência dos conteúdos programáticos introduzem conhecimentos que permitem aos alunos
compreender as noções de estabilidade absoluta e relativa e aplicar alguns métodos de análise de estabilidade;

- As secções correspondentes ao Diagrama do Lugar Geométrico das Raízes (LGR), Estabilidade em

Frequência e Compensação, dos conteúdos programáticos, conferem aos alunos conhecimentos para analisar

e dimensionar sistemas de controlo;
- Com base nos conhecimentos adquiridos na secção Controladores PID dos conteúdos programáticos os

alunos podem compreender as acções básicas de um PID e a sua influência no desempenho e estabilidade de

uma cadeia de controlo, e também fazer a afinação destes controladores;

-Em todo o conteúdo programático é usado e ensinado o software Matlab de modo a que os alunos sejam
capazes de o utilizar na análise e dimensionamento de sistemas de controlo.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The course contents are consistent with the objectives of the course because:
- Sections Scope of control, Root-Locus Analysis and Frequency Response Analysis of the syllabus allow

students to understand the concept of stability of control system and methods of stability analysis;

- Sections Root-Locus analysis, frequency response analysis and compensator design of the syllabus provide

students with the necessary knowledge to analyze and design linear feedback systems;
- The PID controllers section, of the syllabus, allows the students to understand the PID effects on a system

performance and stability and also to tune this kind of controllers.

- In all the syllabus sections the Matlab software is used and taught, in a way that the students should be able to
apply it in the control systems analysis and design.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Os conteúdos teóricos da unidade curricular serão expostos através de aulas teórico/práticas. Os estudantes
serão motivados para aplicar as competências adquiridas através da análise, discussão e solução de

problemas. 

Aulas Laboratoriais : Análise e projecto de sistemas de controlo através da simulação em computador e de
trabalhos práticos. Deste modo é possível aos alunos relacionar os conceitos aprendidos nas aulas T/P com

aplicações práticas e introduzi-los na utilização de software para análise e projecto de sistemas de controlo.

Nestas aulas os estudantes ganham experiência na análise e apresentação de dados assim como na

elaboração de relatórios.

A avaliação do aluno na unidade curricular é feita pela : 

1 – Realização de um Exame final – 75% 

2 – Pela execução e entrega do relatório de todos os trabalhos laboratoriais

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The theoretical contents of the curricular unit will be presented through lectures. Students are encouraged to

apply the competences acquired through problem solving sessions.

Laboratory activities are used to relate the concepts to practical applications and students are 

exposed to hand-on experience, proper use of equipment and also to provide the students with experience on
the use of simulation tools for the computer-aided analysis and controller design of typical dynamic systems. It

also trains students in the analysis and presentation of experimental data and improve the students report

writing skills

Final grades for the course will be based on the following assessment of a student’s work: 

Laboratory activities and reports and Lab quizzes (7 labs) 25% of final grade

Final Exam 75% of final grade 
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

Os conteúdos programáticos da unidade curricular serão explorados principalmente 

através uma metodologia expositiva nas aulas teórico/Práticas, apoiadas pela realização de actividades
práticas (aulas laboratoriais) que permitem aos alunos obter conhecimentos

sobre os conceitos fundamentais dos sistemas de Controlo. Nas aulas de laboratório utilização de software

para análise e projecto de sistemas de controlo assim como o contacto com sistemas reais e controladores

são fundamentais para atingir os objectivos da unidade curricular.
O regime de avaliação foi concebido para medir até que ponto as competências foram desenvolvidas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The syllabus of the curricular unit will be operated mainly by an expository methodology (theoretical-practical
classes) supported by the completion of practical activities (laboratory classes) that allow to obtain skills about

the basic concepts of Control Systems. In the laboratory classes is essential to use simulation tools for the

computer-aided analysis and controller design of typical dynamic systems as well as work with actual

equipments in order to achieve the curricular unit's objectives.
The student assessment was designed to measure the extent to which competences were developed.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Norman S. Nise; “Control Systems Engineering”, John Wiley & Sons Inc, 2003. ISBN: 978-0471445777
Ogata; “Modern Control Engineering”, Prentice – Hall, 2001. ISBN: 978-0130432452

Phillips, Harbor; “Feedback Control Systems”, Pearson US Imports & PHIPEs, 1999. ISBN: 978-0139490903

J.David Powell, Abbas Emami-Naeini and Gene F. Franklin; “Feedback Control of Dynamic Systems”, Prentice

Hall, 2005. ISBN: 978-0131499300 

Mapa IX - Instrumentação II/Instrumentation II

6.2.1.1. Unidade curricular:

Instrumentação II/Instrumentation II

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Miguel Costa Dias Pereira 30 h T (cada turma) 30 h P (cada turma)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Carlos Manuel Canelas Banha 
Mário Jorge Saldanha Couto Alves 

30 h Lab (cada turma)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Carlos Manuel Canelas Banha 
Mário Jorge Saldanha Couto Alves 

30 h Lab (each class of students)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aprendizagem e desenvolvimento de competências nos seguintes domínios de instrumentação industrial: 1)

conhecer os princípios de medida de temperatura, nível, caudal, pH, condutividade e turbídez; 2) utilizar

instrumentos de medida na área industrial e identificar as suas características principais e
vantagens/desvantagens de acordo com o tipo de aplicação; 3) compreender o princípio de funcionamento dos

principais tipos de válvulas de controlo e posicionodares: suas características, dimensionamento e selecção

em função dos requisitos das aplicações; 4) interpretar diagramas P&I de instalações industriais; 4) ter

conhecimentos básicos sobre as características das redes de campo industriais (Foundation Fieldbus).

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The students will be able to: 1) to know the measurement principles of temperature, level, flow, pH, conductivity

and turbidity; 2) to use measurement instruments in the industry and identify its main characteristics and
advantages/disadvantages according to application requirements; 3) to understand the working principle of the

main types of control valves and their features, sizing and selection according to application requirements; 4) to
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understand P&I diagrams of industrial installations; 4) knowledge about the main characteristics of industrial
fieldbus networks (Foundation fieldbus).

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1) Medida de temperatura. Circuitos de medida baseados em termómetros, bimetais, termopares, termo-
resistências, termistores e pirómetros; 2) Medida de nível. Métodos de medida baseados em flutuadores;

pressão hidrostática; resistência; capacidade; ultra-sons e radioactividade; 3) Medida de caudal. Definição de

caudal volumétrico e mássico. Métodos de medida de caudal baseados em pressão diferencial; elementos de

área variável (rotâmetro), princípio electromagnéticos, vortex, ultra-sons, Coriolis, turbinas e de deslocamento
positivo (rodas ovais); 4) Métodos e circuitos de medida de pH, condutividade e turvação; 5) Elementos finais

de controlo. A válvula de controlo: constituição e funcionamento, principais tipos e características.

Conversores electro-pneumáticos (I/P). Definição de Cv e Kv. Especificação e escolha de uma válvula de

controlo; 6) Simbologia ISA usada nos P&I; 7) Introdução às redes de campo industriais

6.2.1.5. Syllabus:

1) Temperature measurement. Measurement circuits based on thermometers, bimetallic, elements,

thermocouples, thermistors and thermo-resistance and pyrometers, 2) Level measurement. Measurement
methods based on floats, hydrostatic pressure, resistance, capacity, ultrasound and radioactivity. Installation

and calibration; 3) Flow measurement. Flow measurement methods based on pressure drop, variable area

elements (rotameter), electromagnetic principle, vortex, ultrasonic, Coriolis, turbines and positive displacement
(oval wheels); 4) Measurement of pH, conductivity and turbidity; 5) Final control elements. Control valve:

constitution and operation, types and main characteristics. Electro-pneumatic converters (I / P). Definitions of

Cv and Kv. Specifying and selecting a control valve.; 6) ISA Symbology used in P&I; 7) Introduction to industrial

fieldbus networks

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos e o conjunto dos 8 trabalhos de laboratório cumprem os objectivos da unidade

curricular nomeadamente em termos dos conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver. A relação
entre os objectivos (Obj) da unidade curricular e o seu conteúdo programático (CProg) é a seguinte: Obj_1 e

Obj_2- CProg_1 a CProg_4; Obj_3- Cprog_5; Obj_4- CProg_6; Obj_5- CProg_7. A validação das competências

adquiridas na unidade curricular é efectuada com base na execução de vários trabalhos de laboratório que

incidem sobre os conhecimentos adquiridos nas aulas teórico-práticas. A componente laboratorial consiste na
realização dos seguintes trabalhos: 

1-Caracterização de uma termo-resistência; 2- Caracterização de termístores; 3- Caracterização de

termopares; 4- Circuitos de condicionamento de sinal para termopares (AD595); 5- Medida de pH; 6- Medida de

nível por pressão diferencial; 7- Medida de nível por RADAR; 8- Caracterização de caudalímetros; 9- Redes
Foundation Fieldbus

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The syllabus and all the eight laboratory works performed by students meet the objectives (Obj) of the course
particularly in terms of knowledge, skills and abilities to be developed. The syllabus (Syll) coherence with the

curricular unit's objectives are the following: Obj_1 and Obj_2- Syll _1 till Syll _4; Obj_3- Syll_5; Obj_4- Syll_6;

Obj_5- Syll_7.

The validation of the skills acquired in the course unit is based on execution of several laboratory works that
focus on the knowledge acquired in practical classes. The laboratory component consists of making the next

set of works: 1 - Thermo-resistance characterization; 2 - Thermistors characterization; 3 - Thermocouples

caracterization; 4 - Thermocouples' signal conditioning circuits (AD595) 5 - pH measurement; 6 - Level
measurement based on differential pressure; 7 - Level measurement based on RADAR; 8 - Flowmeters

caracterization; 9 - Foundation Fieldbus networks (demonstration)

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A metodologia de ensino está baseada em aulas teórico-práticas de carácter expositivo e de prática em sala de
aula. Esta metodologia está complementada pela componente laboratorial que consiste na execução de 8

trabalhos de laboratório.

A avaliação tem uma componente contínua cuja ponderação na classificação final é de 30% e uma componente
de exame final escrito cuja ponderação na classificação final é de 70%. A componente laboratorial inclui a

realização de uma avaliação individual com um peso de 15% e os restantes 15% resultam da avaliação dos

trabalhos de laboratório.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The teaching methodology is based on lectures and practical lessons that have expository nature and practice



04/02/13 ACEF/1213/12807 — Guião para a auto-avaliação

www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=a2589f46-9d36-a6f3-556a-5076d6fc1bc3&formId=f209732d-cc61-dd5c-6336-507d20d52422 92/159

in the classroom, respectively. This methodology is complemented by a laboratory component (labs) that
consists on the execution of 8 laboratory works.

The evaluation has a continuous component whose weighting in the final classification is 30% and a final

examination component whose weighting in the final classification is 70%. The laboratory component includes
an individual evaluation component with a weight of 15% and the remaining 15% results from the evaluation of

laboratory works.

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

As metodologias de ensino cumprem os objectivos da unidade curricular uma vez que para além da

componente teórica, a leccionação da disciplina tem uma componente prática em sala de aula e uma

componente laboratorial que é essencial numa unidade curricular que tem um cariz eminentemente prático.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodologies meet the objectives of the curricular unit once beyond the theoretical component,

there is a practical component in the classroom and a laboratory component that is essential for a curricular
unit that has a highly practical nature.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Theoretical Notes, Gustavo da Silva, 2004

Problems Guide, D.Pereira 2010
Laboratory guide, 2012

George Asch,Les Capteurs en Instrumentation Industrielle, Dunod, 1991

Spirax Sarco, Control Valve Characteristics, http://www.spiraxsarco.com

Mapa IX - Processamento e Transmissão de Sinais/Processing and Signal Transmission

6.2.1.1. Unidade curricular:
Processamento e Transmissão de Sinais/Processing and Signal Transmission

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Rui Nuno de Gouveia Vilela Dionísio (2hx15 semanas)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Vítor Manuel Rodrigues Viegas (6hx15 semanas)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Vítor Manuel Rodrigues Viegas (6hx15 weeks)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Estudo, implementação e análise de circuitos elementares de condicionamento de sinal para interface de
transdutores.

Estudo de métodos de conversão analógico-digital e digital-analógico, e da sua aplicação na área de

instrumentação e medida. Caracterização e implementação de técnicas de modulação e transmissão de sinais

em redes industriais e em sistemas de instrumentação e medida com telemetria.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Study, implementation and analysis of elementary circuits for signal conditioning interface transducers.

Study methods of analog-digital and digital-analog, and its application in the field of instrumentation and
measurement. Characterization and implementation of techniques for modulation and transmission of signals in

industrial networks and systems of measurement and instrumentation with telemetry.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1-Revisões teoria circuitos eléctricos 

Lei de Ohm. Leis de Kirchhoff.

2-Amplificadores Operacionais 

AmpOp ideal. Tensão de modo comum e diferencial. Desvios ao caso ideal. Esquema equivalente. Correntes de
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polarização. Tensões e correntes de desvio. Compensação de desvios. Resposta em frequência, estabilidade e

compensação. Produto ganho largura de banda. Slew-rate. CMRR. Valores típicos dos parâmetros do AmpOp

3-Circuitos com base em AmpOp

Amplificadores inversores e não inversores. Somador inversor. Comparadores. Schmitt Trigger. Circuito
desfasador.

4-Amplificadores de instrumentação e de isolamento

Amplificador diferencial, de instrumentação, em ponte e de isolamento.

5-Conversores D/A e A/D 
Conversores D/A: rede R-2R. DAC não ideal. Conversores A/D: paralelo; aproximações sucessivas; escada;

dupla rampa. Conversão tensão/frequência. ADC não ideal.

6-Suportes de transmissão 
Par entrançado, cabo coaxial e fibra óptica; fontes e detectores ópticos.

6.2.1.5. Syllabus:

1-Reviews on the theory of electrical circuits 
Electricity. Ohm's Law. Kirchhoff’s law.

2-Operational Amplifiers 

Ideal OpAmp. Voltage common mode and differential mode. Deviation from the ideal case. Equivalent model.

Current bias. Voltage and current offset. Offset compensation techniques. Frequency response, stability and
compensation. Gain-bandwidth product. Slew-rate. CMRR. -AmpOp typical parameters’ values.

3-Circuits based on OpAmp 

Inverting and non-inverting amplifiers. Inverting adder. Comparators. Schmitt trigger. Phase Shifter.

4-Amplifiers for instrumentation and insulation
Differential, instrumentation, bridged, insulation amplifiers.

5-D/A and A/D converters (6H)

D/A converters: network R-2R. Non-ideal DAC. A/D converters: parallel, successive approaches, ladder and
dual slope. Voltage/frequency converter. Non-ideal ADC.

6-Transmission media (4H)

Twisted pair, coaxial cable and optical fiber; optical sources and detectors.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos descritos anteriormente estão de acordo com os objectivos propostos para a

unidade curricular. Cada conteúdo é trabalhado nas três vertentes, teórica, prática e laboratorial, de modo a

que os alunos desenvolvam as capacidades de análise, síntese e implementação prática de circuitos
elementares de condicionamento de sinal para interface de transdutores. Para além do referido, os alunos terão

conhecimentos sobre circuitos de conversão analógico-digital e digital-analógico, utilizados na área de

instrumentação e medida, bem como sobre a sua selecção de acordo com especificidades de situações reais.

Por último, os alunos estarão habilitados a seleccionar técnicas de transmissão de sinais em ambiente
industrial em virtude dos conhecimentos adquiridos sobre redes de comunicação.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The syllabus described above are consistent with the goals set for the course. Each content is working in three
dimensions, theoretical, practical and laboratory so that students develop the skills of analysis, synthesis and

practical implementation of circuits elementary signal conditioning interface for transducers. Apart from the

above, students will have knowledge of circuits analog-to-digital and digital-to-analog used in the field of

instrumentation and measurement, as well as on their selection according to specific real situations. Finally,
students will be able to select techniques of signal transmission in industrial environment because of the

knowledge acquired about communication networks.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas servirão para exposição teórica dos conteúdos da disciplina. As aulas práticas terão uma

componente de exemplificação, em termos de aplicações do conteúdo leccionado nas aulas teóricas e de

resolução de problemas e fichas de trabalho.

Nas aulas de laboratório está prevista a realização de 5 trabalhos.
A aprovação teórico-prática é assegurada com a realização da avaliação final escrita.

A avaliação escrita tem um peso de 50% e é constituída por exames. A avaliação de laboratório tem um peso de

30%, sendo obrigatória a entrega dos relatórios. A nota mínima nas componentes da avaliação é de 10 valores.

As classificações finais superiores a 16 valores serão defendidas em provas orais sempre que o corpo
docente considere necessário.

Para estímulo do espírito de aprendizagem haverá lugar à realização de um trabalho de grupo com peso de

20%.
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The lectures will serve to theoretical exposition of the course syllabus.

The classes will have a component based on examples, in terms of applications of the contents taught in
lectures, and on problem-solving and worksheets. In laboratory classes are scheduled 5 works.

Approval of the theoretical and practical component is provided with the completion of course’s final written

evaluation. The written evaluation has a weight of 50% in the final grade, and is constituted by a final exam. The

lab evaluation has a weight of 30% of the final grade, with mandatory submission of reports. The minimum grade
in any component of assessment is 10 points. 

Final scores above 16 points will be defended in oral examination if considered necessary. To stimulate the

spirit of learning, a work group is due with 20% weight in final grade.

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

curricular.

A unidade curricular está organizada em aulas teóricas, aulas práticas e em aulas de laboratório. As aulas

teóricas visam preparar os alunos para compreensão do conteúdo das matérias leccionadas, aconselhar
referências bibliográficas e esclarecer dúvidas. As aulas práticas promovem a resolução de problemas

ilustrativos dos conteúdos programáticos e que preparam os alunos para as aplicações laboratoriais. Nas

aulas laboratoriais pretende-se estimular os alunos para o trabalho autónomo, no sentido de que estes sejam

capazes de organizar o seu raciocínio de forma a lidarem com situações novas. Os alunos têm, ainda, a
possibilidade de praticarem as técnicas associadas aos princípios e métodos de medida, modos de

funcionamento e especificações dos equipamentos utilizados, observando em contexto experimental os

circuitos estudados.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The course is organized in lectures, practical classes and laboratory classes. The lectures aim to prepare

students to understand the content of the subjects taught, advising references and clarify doubts. Practical

classes promote problem solving illustrative of the syllabus and prepare students for laboratory applications.
Laboratory classes are intended to encourage students to work independently, in the sense that they will be

able to organize their thinking in order to deal with new situations. The students also have the opportunity to

practice the techniques associated with the measurement principles and methods, modes of operation and
specifications of the equipment used, observing in experimental context the circuits studied.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

D.Pereira e V.Viegas; Guia de trabalhos de laboratório, 2007. (Disponível na plataforma Moodle)

D. Pereira; Apontamentos das aulas teóricas, 2007. (Disponível na plataforma Moodle)
D. Pereira; Manual de Problemas de Circuitos Eléctricos, Escolar Editora, 1998. ISBN: 972-592-103-8

D.Pereira; Fichas de problemas, 2007. (Disponível na plataforma Moodle)

Rui Vilela Dionísio; Sebenta conceitos fundamentais sobre teoria de circuitos (Capítulo 0), 2007. (Disponível na
plataforma Moodle)

Rui Vilela Dionísio; Apontamentos teóricos sobre Modelos Teóricos de Transmissão Para Linhas Bifilares, 12

de Maio de 2008. (Disponível na plataforma Moodle)

Donald E. Scott; An Introduction to Circuit Analysis - A System Approach
Frederick F. Driscoll; Operational Amplifiers and Linear Integrated Circuits

Mapa IX - Probabilidades e Estatística/Probability and Statistics

6.2.1.1. Unidade curricular:

Probabilidades e Estatística/Probability and Statistics

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

António José Moeda Sardinha (8h/semana)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Anabela das Neves Pereira (8h/semana), Cristina Maria Ferreira de Almeida (8h/semana),Dina Maria Morgado
Salvador(8h/semana), Vanda Isabel Pereira Rosado Silva (8h/semana).

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Anabela das Neves Pereira (8h/week), Cristina Maria Ferreira de Almeida (8h/week),Dina Maria Morgado
Salvador(8h/week), Vanda Isabel Pereira Rosado Silva (8h/week).
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

• Aplicar os conceitos de variável aleatória e sua distribuição;
• Resolver problemas envolvendo modelos e distribuições de probabilidade com variáveis discretas e com

variáveis contínuas;

• Compreender o conceito de amostra aleatória e resolver problemas envolvendo distribuições amostrais;

• Saber caracterizar e aplicar estimadores;
• Construir e interpretar intervalos de confiança; 

• Identificar e aplicar o teste de hipóteses adequado às situações concretas; 

• Relacionar os testes de hipóteses com os intervalos de confiança; 

• Ser capaz de construir e analisar um modelo de regressão linear simples.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

• Apply the concepts of random variable and its distribution;

• Solve problems involving models and probability distributions with discrete variables and with continuous
variables;

• Understand the concept of random sample and solve problems involving sampling distributions;

• Characterize and apply estimators;
• Construct and interpret confidence intervals;

• Identify and apply the appropriate hypothesis test;

• Identify the relation between hypothesis testing and confidence intervals;

Build and analyze a simple linear regression model.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

• Variáveis Aleatórias (v.a)

Noção de v.a. Funções associadas a v.a discretas e contínuas. Valor esperado, variância e desvio padrão;
caracterização e propriedades.

• Distribuições Teóricas (DT): DT Discretas; Binomial e Poisson; Caracterização. DT Contínuas; Exponencial,

Uniforme e Normal; Breve referência às distribuições t-Student, Qui-Quadrado e F de Snedecor.

• Elementos da Teoria da Amostragem: População e amostra. Amostra Aleatória e Estatística. Distribuições
Amostrais. 

• Elementos da Teoria da Estimação: Estimador; Propriedades. Estimativas pontuais e por intervalos. Intervalos

de confiança.

• Testes de Hipóteses (TH): Hipótese nula e alternativa, região crítica, nível de significância, regra do teste,
potência do teste e erros de 1ª e 2ª espécie. TH envolvendo parâmetros de populações normais. 

• Regressão Linear Simples: Recta de regressão. Estimação dos parâmetros pelo Método dos Mínimos

Quadrados. Noção de resíduo. Coeficiente de correlação linear empírico.

6.2.1.5. Syllabus:

•Random Variables (r.v): Concept of r.v. Functions for discrete and continuous r.v. 

Expected value, variance and standard deviation, characterization and properties.

•Theoretical Distributions (TD): Discrete DT; Binomial and Poisson; Characterization. Continuous DT;
Exponencial, Uniform and Normal. Brief reference to the Student-t, Chi-square and Snedecor F DT. 

•Elements of Sampling Theory : Population and sample. Random Sample and Statistic. Sampling Distribution.

•Elements of Estimation Theory : Concept of Estimator ; properties. Point and Interval Estimates. Confidence
intervals.

•Hypothesis Testing (HT): Null and alternative hypothesis, critical region, significance level, decision rule of the

test, errors type I and type II and power of the test. Parametric HT of normal populations.

•Simple Linear Regression : Regression line. Parameter estimation of best linear fit using the least squares
approach. Concept of residuals. Empirical linear correlation coefficient.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos da unidade curricular encontram‐se estruturados de
acordo com as competências previstas nos objetivos. Em cada tema são abordados os conceitos teóricos

fundamentais e as aplicações práticas através da resolução de problemas, utilizando as ferramentas básicas

de Probabilidades e de Estatística que permitam aos estudantes analisar determinados fenómenos de natureza

aleatória, enquadrados no âmbito da Engenharia, nomeadamente no reconhecimento e aplicação de modelos
probabilísticos, na dedução e aplicação de intervalos de confiança e de testes de hipóteses, e na construção e

análise de modelos de regressão linear simples. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
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The curricular unit contents are structured, regarding its suitability for the intended learning outcomes.

Therefore, each subject approaches fundamentals concepts and practical applications by solving problems

using the basic tools of Probability and Statistics to enable students to analyze certain phenomena of random
nature, framed in the context of engineering, particularly in the recognition and enforcement of probabilistic

models, the deduction and application of confidence intervals and hypothesis testing, and the construction and

analysis of simple linear regression models.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Presencial em aulas teórico práticas, combinando método expositivo e resolução de problemas;

- À distância na plataforma Moodle, acedendo aos conteúdos da UC através de slides, vídeos, exercícios

resolvidos e propostos, propondo a realização de atividades semanais.
Avaliação contínua através da realização de quatro mini-testes (MT) no Moodle e de um teste final (TF)

presencial. A nota final resulta da média ponderada 0.2MT+0.8TF, desde que essa nota não seja inferior à

classificação obtida no teste final. Para aceder ao teste final a nota mínima nos mini-testes é de 5 valores e a
média dos quatro mini-testes não pode ser inferior a 9.5 valores. No teste final a nota não pode ser inferior a 8

valores. A aprovação na UC exige uma nota ponderada ou uma nota no teste final não inferior a 9.5 valores.

A avaliação da aprendizagem pode ainda ser realizada por exame nas épocas definidas pelo Conselho

Pedagógico da ESTSetúbal.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

- Classroom lectures through a combination of lecture method and problem solving;

- E-learning in the Moodle platform, providing access to the contents of UC through slides, videos, and solved
and proposed exercises, promoting the holding of weekly activities.

Continuous assessment is done along similar lines, by performing four mini-tests (MT) in the e-learning platform

and a final test (FT) face. The final mark results of the weighted average 0.2MT +0.8FT, since such value is not

less than the mark obtained in the final test. To access the final test the minimum mark obtained in the mini-
tests is 5 and the average values of the four mini-tests can not be less than 9.5. The final test score can not be

less than 8. The approval in the curricular unit requires a weighted mark or a mark in the final test not less than

9.5.

The final evaluation can also be accomplished by an exam according to the schedule defined by the Pedagogical
Council of ESTSetúbal.

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

curricular.
As metodologias utilizadas estão centradas no conhecimento dos conceitos e nas suas aplicações.

Na forma presencial promove-se a transmissão de conteúdos de probabilidades e estatística e a sua aplicação

através da resolução de problemas, na sua maioria em contextos relacionados com a engenharia.
Através do ensino à distância, a disciplina e o trabalho autónomo propostos nas atividades semanais,

concorrem para a exploração dos temas abordados.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Methodologies used are centered on knowledge of concepts and their applications.
With the classroom lectures are promoted the transmission of probability and statistical contents and its

application through problem solving, mostly in contexts related to engineering.

E-learning methodology, promotes discipline and autonomous work throw the weekly activities proposed,
deepening the probability and statistical contents covered

6.2.1.9. Bibliografia principal:

• Folhas editadas pelo Departamento de Matemática (disponíveis na reprografia da ESTS e na página da UC no
Moodle).

• Murteira, B.; Ribeiro, C. S.; Andrade e Silva, J.; Pimenta, C., Introdução à Estatística, McGraw-Hill, 2001.

• Murteira, B., Probabilidades e Estatística, Volumes 1 e 2, McGraw-Hill, 1997. 
Bibliografia complementar:

• Fonseca, J., Introdução à Estatística Matemática – Aplicações, Edição SPB, 1994.

• Galvão de Melo, F., Probabilidades e Estatística, Volumes 1 e 2, Escolar Editora, 1993.

• Graça, M. E., Introdução às Probabilidades e Estatística, DEIO, FCUL, Sociedade Portuguesa de
Estatística,1998.

• Reis, E.; e outros, Estatística Aplicada, Volumes I e II, Edições Sílabo, 1999.

• Robalo, A., Estatística - Exercícios, Volumes 1 e 2, Edições Sílabo, 1995.
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Mapa IX - Controlo Discreto/Discrete Control

6.2.1.1. Unidade curricular:

Controlo Discreto/Discrete Control

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

João Miguel Guerreiro Dias Alves Lourenço T: 2 Horas por semana PL: 4 Horas por semana

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
João Miguel Lemos Chasqueira Nabais PL: 2 Horas por semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

João Miguel Lemos Chasqueira Nabais PL: 2 Horas por semana

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

No final da unidade curricular os alunos devem ser capazes de : 

1 - Representar e analisar o comportamento dinâmico de sistemas discretos no domínio do tempo
2 - Compreender e descrever o processo de amostragem e reconstrução de um sinal e suas limitações. 

3 – Converter controladores contínuos em digitais. 

4 - Dimensionar controladores PID e compensadores de avanço e atraso de fase. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

1-Students should be able to represent and analyze discrete-time control systems in time-domain.

2- Students should be able to understand Sampling and Reconstruction of signals and his limitations 

3-Students should be able to design digital controller through emulating continuous time
Controllers.

4-Students should be able to design digital PID controllers and lead and lag compensators

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1–Introdução: Tipos de sinais. Sistemas de controlo discreto

2–Transformada Z Directa e Inversa: A transformada Z. Propriedades e teoremas de transformada Z. A

transformada Z inversa. Solução da equação às diferenças. 

3–Amostragem e Reconstrução: Amostrador ideal. Retentor de ordem zero. Reconstrução de sinais Teorema
da amostragem. Aliasing e folding. Função de transferência discreta. Diagrama de blocos. 

4–Análise de Sistemas: Correspondência entre o plano S e o plano Z. Análise em regime transitório. Erro em

regime estacionário. Escolha do período de amostragem. Análise de estabilidade no plano Z Critério de Routh

modificado e de Jury.
5-Controlo Discreto: Especificações de projecto. Projecto de controladores pelo método de emulação. Projecto

e sintonia de controladores PID digitais. Aspectos operacionais : Colagem do integrador; transição manual

automático. Sintonia automática de controladores PID pelo método do relé. Projecto compensadoresbaseados
no Root-Locus.

6.2.1.5. Syllabus:

1-Introduction to Discrete-time control systems:Types of Signals. Discrete-time control systems

2-The Z-transform and its inverse: Z-transform. Theorems of Z-Transforms;The inverse Z–transforms; Solution
of difference equations

3–Sampling and Reconstruction: The impulse sampler and Zero order hold; Reconstructing signals from

sampling; Shannon's sampling theorem; Aliasing and folding; Pulse transfer function; Block diagrams of
discrete-time control systems

4–Discrete-time systems analysis: Mapping between s-plane and z-plane; Selection of sampling rate; Transient

response analysis.Steady state errors. Stability Analysis in the Z-Plane: Jury stablility test; Bilinear

Transformation and Routh-hurwitz criterion.
5-Design of Discrete-time Control Systems: RL.Emulating continuous-time Controller. Design based on the

frequency response and RL methods. Design and tuning of PID controllers. Operational aspects:

Bumplessmanual and automatic transfer. Windup.Relay feedback PID auto-tuning

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objectivos da unidade curricular, uma vez que:

-As secções introdução, transformada Z directa e inversa, amostragem e reconstrução e análise de sistemas,

dos conteúdos programáticos, conferem aos alunos os conhecimentos necessários para representar e
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analisar o comportamento dinâmico de sistemas discretos no domínio do tempo; 

- A secção Amostragem e Reconstrução dos conteúdos programáticos fornece aos alunos os conhecimentos
necessários para compreender e descrever o processo de amostragem e reconstrução de um sinal e suas

limitações;

- A secção Controlo Discreto dos conteúdos programáticos ensina os alunos a converter controladores

contínuos em digitais, a afinar controladores PID e a dimensionar compensadores de avanço e atraso de fase.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The course contents are consistent with the objectives of the course because:

- Sections Introduction to Discrete-time control systems, Z-transform and its inverse, Sampling and
Reconstruction and Discrete-time systems analysis of the syllabus provide students with the necessary

knowledge to represent and analyze discrete-time control systems in time-domain;

- The Sampling and Reconstruction Section, of the syllabus, allows students to understand the methodology of
sampling and reconstruction of signals and his limitations;

- The Design of Discrete-time Control Systems section, of the syllabus, teaches the students to design digital

controllers by emulation of continuous time Controllers, as well as design of digital PID controllers and lead and

lag compensators.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Exposição de conteúdos teóricosnas aulas teóricas. Nas aulas práticas os estudantes são motivados para

aplicar as competências adquiridas através da análise, discussão e solução de problemas.
Aulas Laboratoriais : Análise e projecto de sistemas de controlo através da simulação em computador e da

realização de um projecto final. Deste modo é possível aos alunos relacionar os conceitos aprendidos nas aulas

T/P com aplicações práticas e introduzi-los na utilização de software para análise e projecto de sistemas de

controlo adqurindo-se experiência na análise e apresentação de dados e na elaboração de relatórios.
A avaliação do aluno na unidade curricular é feita pela : 

1 – Realização de um Exame final – 75% ;

2 –Execução e entrega do relatório de seis trabalhos laboratoriais - 25%

3- Prealização de um projecto final em que o aluno tem de identificar um sistema de controlo de nível, e com
base na identificação, projectar, implementar e testar diferentes controladores discretos -25%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The theoretical contents of the curricular unit will be presented through lectures. 
Students are encouraged to apply the competences acquired through problem-solving classes.

Laboratory activities are used to relate the concepts to practical applications and students are 

exposed to hand-on experience, proper use of equipment and also to provide the students with experience on

the use of simulation tools for the computer-aided analysis and controller design of typical dynamic systems. It
also trains students in the analysis and presentation of experimental data and improve the students report

writing skills. In these activities is included the final project where the student has to identify and implement

different control algorithms on a water tank level control system.
Evaluation of students’ performance will be based on the following three categories:

Final Exam - 75% of final grade

6 Laboratory Exercises - 25% of final grade

Final Project - 25% of final grade . 

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

curricular.

Os conteúdos programáticos da unidade curricular serão explorados principalmente 
através de uma metodologia expositiva nas aulas teóricas, complementadas nas aulas práticas pela resolução

de problemas e nas aulas laboratoriais pela realização de actividades práticas que permitem aos alunos obter

conhecimentos sobre os conceitos fundamentais dos sistemas de Controlo. Nas aulas de laboratório a

utilização de software para análise e projecto de sistemas de controlo assim como o contacto com sistemas
reais e controladores são fundamentais para atingir os objectivos da unidade curricular.

O regime de avaliação foi concebido para medir até que ponto as competências foram desenvolvidas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The syllabus of the curricular unit will be operated mainly by an expository methodology (theoretical classes)

supported by problem-solving classes and by the completion of practical activities (laboratory classes) that

allow to obtain skills about the basic concepts of Control Systems. In the laboratory classes is essential to use

simulation tools for the computer-aided analysis and controller design of typical dynamic systems as well as
work with actual equipments in order to achieve the curricular unit's objectives.

The student assessment was designed to measure the extent to which competences were developed.
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6.2.1.9. Bibliografia principal:
Gene F. Franklin, J. David Powell, Michael L. Workman; Digital Control of Dynamic Systems, Addison Wesley,

1998. ISBN: 0201820544

Charles L. Phillips, H.Troy Nagle; Digital Control System Analysis and Design, Prentice Hall, 1994. ISBN:

0133177297
Katsuhiko Ogata; Discrete-Time Control Systems, Prentice Hall , 1994. ISBN: 0130342815 

Mapa IX - Economia e Gestão/Economics and Management

6.2.1.1. Unidade curricular:

Economia e Gestão/Economics and Management

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Fernando Manuel Valente TP: 30 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Olgierd Swiatkiewicz – 30 horas
Maria Leonor Abrantes Pires ¬– 30 horas

Cláudia Tiago Ramos Viana – 30 horas

Elsa Cristina da Costa Ferreira – 30 horas

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Olgierd Swiatkiewicz - 30 hours

Maria Leonor Abrantes Pires - 30 hours
Cláudia Tiago Ramos Viana - 30 hours

Elsa Cristina da Costa Ferreira - 30 hours

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

• Compreender a importância da Economia e da Gestão no sistema económico, e na sociedade em geral; 
• Conhecer os principais conceitos e técnicas da área de Economia e de Gestão;

• Saber definir o objeto e o método de economia;

• Compreender o problema da escassez de recursos;
• Compreender as escolhas do consumidor;

• Compreender as leis da oferta e procura;

• Compreender o contexto macroeconómico dos países/ regiões;

• Conhecer a evolução dos principais indicadores de conjuntura económica e do IDH;
• Compreender o processo de organização de uma empresa e relação com o meio envolvente;

• Compreender o conceito de planeamento como função de Gestão;

• Compreender os conceitos básicos do Marketing;

• Compreender o papel da gestão da produção;
• Adquirir conhecimentos para a apreciação da situação patrimonial de uma empresa;

• Compreender a importância e as principais atividades da Gestão de Recursos Humanos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
• Understand the importance of Economics and Management in the economic system and society;

• Explain key concepts and techniques in the area of Economics and Management;

• Learn to define the object and the method of economy;

• Understand the problem of shortage of resources;
• Understand consumer choices;

• Understand the laws of supply and demand;

• Understanding the macroeconomic environment of the countries/regions;
• Understand the evolution of the main economic indicators;

• Understand the process of organizing a business and relationship with their surroundings;

• Understand the concept of planning as a management function;

• Understand the basic concepts of Marketing;
• Understand the role of production management;

• Acquire knowledge in assessing the financial position of a company;

• Understand the importance and the main activities of the Human Resources Management.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

• Questões Introdutórias;

• Teoria da Produção;

• Teoria do consumidor;
• Mercado;

• Funções Económicas do Estado e Política Económica;

• Visão Global da Macroeconomia;

• As Organizações;
• A Gestão: Funções e Processos;

• Gestão de Marketing;

• Gestão da Produção;
• Gestão Financeira;

• Gestão de Recursos Humanos.

6.2.1.5. Syllabus:
• Introduction;

• Theory of Production;

• Consumer Theory;

• Market;
• The Role of the State and Economic Policy;

• Overview of Macroeconomics;

• Organizations;

• Management: Functions and Processes;
• Marketing Management;

• Production Management;

• Financial Management;

• Human Resource Management.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os tópicos que constituem o programa foram seleccionados de modo a proporcionarem um aprofundado

conhecimento sobre os mecanismos de funcionamento do sistema económico (pontos 1 a 6) e do sistema de
gestão (pontos 7 a 12) e da sua influência sobre a sociedade em geral. A organização e sequenciação dos

conteúdos programáticos permitem a aquisição de competências de forma faseada e coerente. Todos os

conceitos e técnicas são claramente abordados num processo interactivo de aprendizagem onde o recurso a
casos práticos e à análise de textos permitem concretizar e exemplificar os diferentes pontos do programa.

A demonstração de atitudes e qualidades pessoais, nomeadamente a participação ativa nas aulas, e a partilha

de informações, bem como o sentido de responsabilidade e interesse pela auto-aprendizagem apoiam um
adequado alinhamento entre os conteúdos e os objectivos da Unidade Curricular.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The topics of the program were selected in order to provide a deep understanding of the economic system
(points 1-6) and management system (7-12 points) and their impact on society. The organization and sequencing

of the syllabus will allow the acquisition of skills in a phased and consistent manner. All techniques and

concepts are approached by means of an interactive process of learning in which the use of case studies and

textual analysis contribute to illustrate the different aspects of the program /syllabus.

Learning attitudes and personal qualities, including active participation in class and information sharing, as well

as a sense of responsibility and interest in self-learning will provide an adequate alignment between the

contents and the objectives of the curricular unit.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Os conteúdos programáticos serão apresentados através de uma metodologia expositiva-participativa, com

recurso à apresentação e resolução de casos, realização de trabalhos escritos e apresentações orais.

Na avaliação de conhecimentos, prevêem-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 optarem 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 às aulas e a preparação regular/sistemática do aluno,

compõe-se de três elementos: (1) dois mini-testes realizados na aula (75% da nota final), (2)
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resolução/elaboração e apresentação de um caso/trabalho de grupo (20% da nota final) e (3) preparação/
participação /envolvimento do aluno na discussão da matéria na sala de aula (5% da nota final).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

This is a theoretical-practical, based on the study and understanding of the contents previously mentioned along
with the discussion of different issues / cases.

In terms of knowledge, students will be assessed by: continuous evaluation and final exam.

The assessment by final exam does not include any element of continuous evaluation and is intended for
students who have preferred this option to continuous assessment as well as students who want to improve

their grade after concluding their continuous evaluation (can be positive or negative).

Continuous evaluation, which requires regular attendance and class preparation, consists of: (1) a test

conducted in class (75% of the final grade), (2) resolution and presentation of a case/ group work (20% of the

final grade in each part) and (3) preparation / participation / student involvement in the discussion of the matter

in the classroom (5% of the final grade).

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

curricular.

As metodologias de ensino estão em coerência com os objectivos da unidade curricular. Privilegiar-se-ão as
metodologias expositivas-participativas, incentivando a interacção e envolvendo os alunos no processo de

ensino aprendizagem. Por outro lado, o envolvimento dos alunos em trabalhos de grupo permitirá estabelecer

pontes entre os aspectos teóricos e a prática da economia e gestão.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Emphasis will be placed upon interactive methodologies, encouraging the involvement of students in the

learning process. Moreover, the interaction between students in groups will provide a better understanding of

both theoretical and practical aspects of economics and management.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Baranger, P., et al (1993) Gestão, Sílabo, Lisboa.

Lisboa, J. e al (2008) Introdução à Gestão de Organizações, Vida Económica, Lisboa.
Teixeira, S. (2005) Gestão das Organizações, McGraw-Hill, Lisboa.

Samuelson, P. A. e Nordhaus, W. D (2005) Economia, McGraw-Hill, Lisboa.

Pires, A. (1995) Marketing, Verbo, Lisboa 

Stoner, J. e Freeman, R. (1995) Administração, Prentice-Hall, Rio de Janeiro.
Saias, L., Carvalho, R., Amaral, M. (1998) Instrumentos fundamentais de gestão financeira, Universidade

Católica, Lisboa.

Mapa IX - Oficinas de Instrumentação/Intrumentation Workshops

6.2.1.1. Unidade curricular:

Oficinas de Instrumentação/Intrumentation Workshops

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Armando José Gomes Ferreira dos Santos PL: 60

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

n.a.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Consolidação de conhecimentos adquiridos ao longo do curso em várias disciplinas, através do manuseamento

e montagem de cadeias integradas de instrumentação e sistemas de controlo.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Consolidation of knowledge acquired during the course in various disciplines, through the handling and

assembly of integrated chains of instrumentation and control systems.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
• Selecção dos instrumentos adequados a determinada finalidade.

• Calibração e ensaio de instrumentos.

• Projecto e montagem de uma cadeia fechada com instrumentação pneumática.
• Projecto e montagem de uma cadeia fechada com base num controlador programável.

• Projecto e montagem de uma cadeia fechada com módulos electrónicos em “rack”.

6.2.1.5. Syllabus:
Selection of appropriate instrumentation for a particular purpose.

Instrumentation calibration and testing.

Design and assembly of a pneumatic instrumentation closed loop.

Design and assembly of a closed loop based on a programmable controller.
Design and assembly of a closed loop with a rack of electronic modules.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos visam atingir os objectivos da unidade curricular, utilizando equipamentos e
sistemas utilizados na indústria, através de trabalhos práticos de projecto, montagem e ensaio num processo

físico real.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The syllabus aims to achieve the objectives of the course, using equipment and systems used in the industry
through practical design, assembly and test on a real physical process.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

• Aulas de Laboratório: realização de trabalhos de montagem de instrumentos e sistemas de controlo, com
ensaios reais num processo físico.

• Avaliação: contínua durante a execução dos trabalhos de grupo, com entrega de relatórios (60%) e teste final

sobre os trabalhos realizados (40%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

• Laboratory classes: assembly of instruments and control systems, with actual tests on a physical process.

• Evaluation: continuous during execution of group works, with reports elaboration (60%) and final test about the

works done (40%).

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

curricular.

Através da utilização de instrumentos e sistemas de várias tecnologias utilizadas nos processos industriais,
proporciona-se aos estudantes a possibilidade de verificar e aprofundar na prática os conhecimentos

adquiridos nesta e noutras disciplinas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Through the use on practical projects of instruments and systems of various technologies used in industrial

processes, students are provided with the opportunity to verify and deepen knowledge gained from this and

other disciplines.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Katsuhiko Ogata;Engenharia de Controlo Moderno, Prentice/Hall do Brasil. ISBN: 85-7054-045-0

João Catarino;Projecto de Instrumentação

João Catarino;Sebenta de Instrumentação, EST
Gustavo da Silva;Instrumentação Industrial-Vol 1, EST, 2004. ISBN: 972-8431-22-8

Gustavo da Silva;Instrumentação Industrial-Vol 2, EST, 2004. ISBN: 972-8431-23-6

Mapa IX - Instrumentação e Medida/Instrumentation and Measurement
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6.2.1.1. Unidade curricular:

Instrumentação e Medida/Instrumentation and Measurement

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Miguel Costa Dias Pereira TP: 45 Horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Vítor Manuel Rodrigues Viegas PL: 30 
Mário Jorge Saldanha Couto Alves PL: 45

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Vítor Manuel Rodrigues Viegas PL: 30 
Mário Jorge Saldanha Couto Alves PL: 45

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Fornecer aos alunos competências para: 1) ter conhecimentos básicos de metrologia, nomeadamente os
conceitos de exactidão, sensibilidade, resolução e incerteza, e da sua aplicação nas áreas de instrumentação e

medida; 2) utilizar instrumentos de medida analógicos e digitais e compreender os seus princípios de

funcionamento; 3) identificar as principais características e limitações dos instrumentos de medida; 4)

conhecer o princípio de funcionamento de transdutores de medida e ter capacidade de projectar circuitos
eléctricos de medida de grandezas industriais

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The students will be able to: 1) to have the basic knowledge of metrology concepts, namely, accuracy,
sensitivity, resolution and uncertainty and their application in the instrumentation and measurement areas; 2) to

use analog and digital measuring instruments and to understand their operating principles; 3) to identify the

mains specifications and limitations of the measuring instruments; 4) to know the working principle of
measurement transducers and design electrical circuits to measure industrial quantities

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1 - Metrologia 

1.1 - Definições e conceitos básicos 
1.2 - Exactidão e precisão 

1.3 - Erros de medida 

2 - Instrumentos de medida analógicos 
2.1 - Comportamento dinâmico de um sistema móvel em torno de um eixo 

2.2 - Especificação da exactidão dos instrumentos analógicos de medida 

2.3 - Instrumentos de quadro móvel 

2.4 - Instrumentos electrodinâmicos 
3 – Instrumentos de medida digitais 

3.1 - Medida de tempo e de frequência 

3.2 - Multímetro digital 

3.3 - Analisadores de sinal no domínio da frequência
4 - Medidas de potência, de energia e de impedância 

4.1 - Instrumentos de medida de potência 

4.2 - Métodos de medida de potência e energia em circuitos trifásicos 
4.3 - Medida de impedâncias: R, L, C 

5 - Instrumentos de visualização e registo 

5.1 - Osciloscópio analógico

5.2 - Osciloscópio digital 
6 - Transdutores 

6.1 - Potenciométrico 

6.2 - Resistivos de temperatura (RTD)

6.3 - Termístores 
6.4 - Extensómetros 

6.5 - Termopares

6.2.1.5. Syllabus:
1 - Metrology
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1.1 - Definitions and basic concepts

1.2 - Accuracy and precision

1.3- Measurement errors (error composition)
2 - Analog measuring instruments

2.1 - Dynamic behavior of measuring instruments with angular displacement

2.2 - Specification of accuracy of analog instruments

2.3 - Coil based instruments
2.4 - Electrodynamic instruments

3 -Digital measuring Instruments

3.1 - Time and frequency measurement

3.2 - Digital multimeter
3.3 - Spectrum Analyzers

4 - Power, energy and impedance measurements

4.1 -Wattmeters
4.2- Power and energy measurements in three-phase circuits

4.3 - Impedance measurements: R, L, C

5 - Displaying and recording instruments

5.1 - Analog oscilloscope
5.2 - Digital oscilloscope

6 - Transducers

6.1 - Potentiometric

6.2 - Resistive temperature detector (RTD)
6.3 - Thermistor

6.4 - Strain gauge

6.5 - Thermocouple

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos e o conjunto dos 8 trabalhos de laboratório executados pelos alunos cumprem os

objectivos da unidade curricular nomeadamente em termos dos conhecimentos, aptidões e competências a

desenvolver pelos estudantes. A relação entre os objectivos (Obj) da unidade curricular e o seu conteúdo
programático (CProg) é a seguinte: Obj_1- CProg_1; Obj_2 e Obj_3- Cprog_2 a CProg_5; Obj_4- CProg_6.

A validação das competências é efectuada com base na execução de vários trabalhos de laboratório que

incidem sobre os conhecimentos adquiridos nas aulas teórico-práticas. A componente laboratorial consiste na
realização do seguinte conjunto de trabalhos: 1- Caracterização de um quadro móvel; 2- Dimensionamento de

um multímetro; 3- Voltímetros analógicos e digitais; 4- Medida de grandezas eléctricas em circuitos

monofásicos; 5- Medida de grandezas eléctricas em circuitos trifásicos; 6- Analisador de espectros; 7- Ponte

de Wheatstone; 8– Caracterização de um sensor de pressão

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The syllabus and all the eight laboratory works performed by students meet the objectives (Obj) of the course

particularly in terms of knowledge, skills and abilities to be developed. The syllabus (Syll) coherence with the
curricular unit's objectives are the following: Obj_1- Syll _1; Obj_2 and Obj_3- Syll _2 the Syll _5; Obj_4- Syll_6.

The validation of the skills acquired in the course unit is based on execution of several laboratory works that

focus on the knowledge acquired in practical classes. The laboratory component consists of making the next

set of works: 1 - Characterization of a coil based instrument; 2 - Multimeter dimensioning; 3 - Analog and digital
voltmeters; 4 - Measurement of electrical quantities in single-phase circuits; 5 - Measurement of electrical

quantities in three-phase circuits; 6 - Spectrum analyzer; 7 - Wheatstone bridge; 8 - Characterization of a

pressure sensor

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A metodologia de ensino está baseada em aulas teórico-práticas de carácter expositivo e de prática em sala de

aula. Esta metodologia está complementada pela componente laboratorial que consiste na execução de 8

trabalhos de laboratório.
A avaliação tem uma componente contínua cuja ponderação na classificação final é de 40% e uma componente

de exame final escrito cuja ponderação na classificação final é de 60%. A componente laboratorial inclui a

realização de uma avaliação individual com um peso de 20% e os restantes 20% resultam da avaliação dos
trabalhos de laboratório. Opcionalmente, o aluno poderá executar um mini-projecto cuja ponderação na

classificação final é de 20%, sendo neste caso a ponderação da componente de exame final escrito de 40%.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The teaching methodology is based on lectures and practical lessons that have expository nature and practice
in the classroom, respectively. This methodology is complemented by a laboratory component (labs) that
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consists on the execution of 8 laboratory works.

The evaluation has a continuous component whose weighting in the final classification is 40% and a final

examination component whose weighting in the final classification is 60%. The laboratory component includes
an individual evaluation component with a weight of 20% and the remaining 20% results from the evaluation of

laboratory works. Optionally, the student can perform a mini-project whose weighting in the final classification is

20%, in which case the weighting of final examination component is 40%.

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

curricular.

As metodologias de ensino cumprem os objectivos da unidade curricular uma vez que para além da

componente teórica, a leccionação da disciplina tem uma componente prática em sala de aula e uma
componente laboratorial que é essencial numa unidade curricular, como esta, que tem um cariz eminentemente

prático

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies meet the objectives of the curricular unit once beyond the theoretical component,

there is a practical component in the classroom and a laboratory component that is essential for a curricular

unit, like this one, that has a highly practical/lab nature

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Theoretical Notes, D.Pereira, 2010

Problems Guide, D.Pereira, V.Viegas, 2012

Laboratory Guide, D.Pereira, V.Viegas, 2012
Manual de Problemas de Circuitos Eléctricos, D.Pereira, Escolar Editora, 1998

Applied Electronic Instrumentation and Measurement

D. Buchla Buchla, W. , Mclachlan Mclachlan, Merrill, 1996

Electronic Measurements and Instrumentation
B. Oliver, J. Cage, McGraw McGraw-Hill, 1975

Elements of Electronic Instrumentation and Measurement

J. Carr, Prentice Hall, 3rd ed. 1996

Mapa IX - Robótica/Robotics

6.2.1.1. Unidade curricular:
Robótica/Robotics

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Paulo Alexandre Fernandes Ferreira TP: 120

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

João Miguel Lemos Chasqueira Nabais PL: 30

João Miguel Ferreira Caldas da Costa PL: 30

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

João Miguel Lemos Chasqueira Nabais PL: 30

João Miguel Ferreira Caldas da Costa PL: 30

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

•Conhecer as estruturas dos robôs bem como alguns tipos de robôs industriais e suas aplicações. 

•Manipular operadores de transformação homogénea e em particular saber aplicar ao caso de robôs. 

•Saber determinar a posição a fornecer a cada uma das juntas do robô para que este desempenhe as tarefas
desejadas. 

•Determinar o modelo cinemático do robô, e aplicá-lo em casos de simulação robótica.

•Compreender e saber implementar o planeamento de trajectória do robô. 
•Modelar matematicamente o movimento dos manipuladores. 

•Conhecer o problema da programação de manipuladores robóticos.

•Compreender os conceitos mecânicos elementares, transferência de potência; sensores; elementos

terminais; motores; controladores e sua arquitectura. 
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
On successful completion of the curricular unit, student will be able to:

•Understanding the structures of the robots as well as some types of industrial robots and their applications. 

•Manipulating homogeneous transformation operators and apply them to the case of robots.

•Knowledge how determine the position of each joint to perform a desired robot tasks.
•Determining the kinematic robot model and apply this to the robot simulation problem.

•Knowledge and implement the robot path planning.

•Mathematically Model the movement of manipulators

•Knowledge and development of robot manipulators programs.
•Understanding the basic mechanical concepts, power transfer, sensors, terminal elements, motors, controllers

and its architecture.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1- Introdução à Robótica. Aplicações de manipuladores robóticos industriais. Especificações de um robô. 

2-Sistemas de Coordenadas e Transformações Espaciais. Descrições de posição, orientação e referencial.

Mapeamentos: mudanças de referenciais. Operadores: translação, rotação e transformação homogénea. 

3 - Cinemática Directa. Coordenadas das ligações. 
Coordenadas de espaço dos actuadores, de juntas e Cartesianas. Convenção para a colocação de referenciais.

Representação de Denavit-Hartenberg (D-H). Parâmetros cinemáticos. Transformações de Euler.

4 - Cinemática Inversa dos Manipuladores. 
5 – Planeamento de trajetórias. Planeamento de trajetórias em espaço de juntas e em espaço cartesiano.

Planeamento de trajetórias em orientação e posição.

6 – Controlo de robôs. Controlo PID, Controlo dinâmico, controlo de impedância e por visão. 

7 - A Robótica na Indústria. Sensores e actuadores. Linguagens de Programação. Aspectos práticos de
aplicação de robôs na indústria.

6.2.1.5. Syllabus:

1 - Introduction to Robotics. Applications of industrial robot manipulators. Specifications of a robot.
2-Coordinate frames and homogeneous transformations. Position coordinates, orientation coordinates and

frames. Mappings: coordinates transformation. Operators: translation, rotation and homogeneous

transformations.

3 - Direct Kinematics. Coordinates of the links.
Actuators space, joint space and Cartesian coordinates. Convention for the reference placement. Denavit-

Hartenberg (D-H) representation. Kinematic parameters. Euler transformation. 

4 - Inverse Kinematics of the Manipulators. 

5-Path Planning trajectories. Path planning in joint and Cartesian space. Trajectory planning in orientation and
position.

6 - Robot control. PID Control, Dynamic Control, impedance control and visual control.

7 - The Robotic Industry. Sensors and actuators. Programming languages. Practical aspects of robots in
industry.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos da unidade curricular de Robótica encontram-se estruturados de acordo com as

competências previstas nos objectivos. Desta forma, começa-se por abordar as ferramentas essenciais
utilizadas para a compreensão, desenvolvimento e aplicação das metodologias de modelação e simulação de

robôs e a sua programação. Subsequentemente introduzem-se os conceitos fundamentais no domínio da

Robótica de forma a proporcionar os conhecimentos teóricos e procedimentos práticos providenciando aos
estudantes a compreensão das tecnologias utilizadas e as competências práticas necessárias à modelação,

instalação e operação dos robôs e ao desenvolvimento de programas para robôs.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents are structured according to the skills listed in the objectives. Thus, it begins by addressing the

essential tools used for the understanding, development and application of methodologies for robot modeling

and simulation and programming. Subsequently, introduces the fundamental concepts in the field of robotics to

provide the theoretical knowledge and practical procedures providing students with an understanding of the
technologies used and the practical skills necessary for the installation, operation, modeling and program

development for robots.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
•Aulas Teórico/Práticas: exposição da matéria com demonstrações, exemplos e realização de exercícios. 

•Aulas de Laboratório: realização de trabalhos com manipulação de ferramentas computacionais para a
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resolução problemas inerentes á robótica. Simulação de sistemas reais de Robótica. Programação e

modelação de robôs didácticos. Programação de robôs usados na Industria.
•Realização de dois testes ou exame final (70%) e realização de trabalhos de laboratório com entrega de

relatório (30%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
•Lectures: exposure of matter with demonstrations, examples and exercises.

•Laboratory classes: assemblies for robot simulation and real robots similar with the used in the regional

industry particularly in Automotive Industry. Development of robot programs.

•Assessment includes:
Two individual tests or exam carried out at the end of the course (70%).

Experimental works and reports (30%).

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

As aulas teórico-práticas são complementadas com aulas de laboratórios onde se aplicam os conceitos

teóricos e se implementam os exercícios previamente realizados nas aulas teórico-práticas. Completando com

sucesso a unidade curricular o estudante deverá compreender os princípios teóricos e práticos dos sistemas
robóticos, designadamente a sua constituição, a relação entre os diferentes espaços do robô designadamente

entre espaço de juntas, dos motores e o operacional ou de trabalho, e o modelo matemático que os descreve.

Deverá ainda ter competências na manipulação de ferramentas de simulação e de sistemas reais. Para este

efeito o estudante analisa robôs matematicamente e modela-os nas aulas teórico-práticas e simula-os nas
aulas de laboratório. Nas aulas laboratoriais o aluno interage com robôs reais desenvolvendo programas para o

desempenho de tarefas robóticas tal como planeamento de trajectórias.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The practical classes are complemented with classes in laboratories where they apply theoretical concepts and

implement the exercises previously held in the practical classes. Successfully completing the course the

student should understand the theoretical and practical principles of robotic systems, including its constitution,
the relationship between the different spaces coordinates of robot space between joints, engines and operating

or working, and the mathematical model describing them. Regarding the practical skills in handling tools and

simulation of real systems the student mathematically analyzes and model robots in practical classes and

simulates them. In laboratory classes students interact with real robots developing programs to perform tasks
such as robotic trajectory planning.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

•Robotics ‐Modelling, Planning and Control Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani and G. Oriolo, 2009, Springer‐Verlag
•Introduction to Robotics: Mechanics and Control , John Craig, 2004, Prentice Hall

•Robot Modeling and Control , M. Spong, S. Hutchinson and M. Vidyasagar, 2006, John Wiley & Sons

Mapa IX - Sistemas de Actuação Electromecânica/Electric Drive Systems

6.2.1.1. Unidade curricular:

Sistemas de Actuação Electromecânica/Electric Drive Systems

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Daniel José Medronho Foito TP: 45

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
António Manuel Vieira Pombo PL: 30

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

António Manuel Vieira Pombo PL: 30

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Pretende-se com esta unidade curricular disciplina contribuir para a formação científica do aluno na área da

conversão electromecânica de energia e electrónica de potência, nomeadamente, no estudo dos motores de

corrente contínua e de indução trifásicos assim como dos principais conversores electrónicos de potência
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usados nos accionamentos electromecânicos. 

Competências:
O aluno deve ser capaz de:

•Explicar o funcionamento destas máquinas justificando-o com as leis e regras adequadas;

•Esboçar esquemas de ligação adequados ao funcionamento das máquinas e dos conversores electrónicos de
potência em estudo;

•Manobrar estas máquinas e os conversores electrónicos de potência em diferentes situações funcionamento.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The intention of this course discipline contribute to the scientific training of the student in the field of
electromechanical energy conversion and power electronics, namely, of the study of DC motors and three-

phase induction, the power electronic converters used in electromechanical drivers.

The student should be able to:
• Explain the operation of these machines justifying it with the appropriate laws and rules;

• Design the electric circuit suitable for the operation of machines and power electronic converters in study;

• Maneuvering these machines and power electronic converters operating in different situations.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Capítulo I - Máquinas Eléctricas 

I.1 - Máquina de corrente contínua 

Aspectos construtivos, princípio de funcionamento e características em regime permanente
Máquina com excitação independente e série. 

I.2 - Máquina assíncrona trifásica 

Aspectos construtivos, princípio de funcionamento, circuito equivalente em regime permanente

Processos de arranque e de variação de velocidade
I.3 - Máquinas eléctricas especiais: noções, aplicações

Capítulo II - Electrónica de Potência 

II.1 - Introdução: principais elementos semicondutores de potência

II.2 - Conversores AC/DC: monofásicos e trifásicos, princípio de funcionamento
II.3 - Conversores AC/AC

II.4 - Conversores DC/DC

II.5 - Conversores DC/AC
Capítulo III - Controlo de accionamentos eléctricos 

III.1 - Aplicação de conversores AC/DC e DC/DC no comando de máquinas de corrente contínua

III.2 - Aplicação de inversores de tensão no comando de máquinas de corrente alternada

6.2.1.5. Syllabus:

Chapter I - Electric Machine 

I.1 – Direct Current Motor 

Construction, principle of operation and characteristics in steady state
Motor with independent and series excitation 

I.2 – Three-phase asynchronous motor

Construction, principle of operation and equivalent circuit in steady state

I.3 – Special Electric machines: principle of operation and applications 

Chapter II - Power Electronics 

II.1 – Introduction: power electronics semiconductors
II.2 - Converter AC/DC: single and three phases - principles of operating

II.3 - Converter AC/AC: principles of operating and applications

II.4 - Converter DC/DC: principles of operating, applications to the control of DC machines

II.5 - Converter DC/AC: principles of operating, applications 

Chapter III - Electric drives control 

III.1 - Converter AC/DC and DC/DC for DC electric drives 

III.2 - Voltage source inverter for AC electric drives 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos foram especificamente seleccionados de modo a garantir a aquisição, por parte

dos alunos, das competências descritas, conforme é possível verificar através dos tópicos 6.2.1.4 e 6.2.1.5

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The syllabus were specifically selected in order to ensure the acquisition by the students of competences



04/02/13 ACEF/1213/12807 — Guião para a auto-avaliação

www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=a2589f46-9d36-a6f3-556a-5076d6fc1bc3&formId=f209732d-cc61-dd5c-6336-507d20d52422 109/159

described, as you can verify through topics 6.2.1.4 and 6.2.1.5

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A disciplina tem uma componente teórico-prática e outra laboratorial. A primeira componente permite promover

a aprendizagem introduzindo conteúdos que o aluno deve pesquisar, aprofundar e relacionar, estimulando o

seu trabalho independente e responsabilidade individual na resolução de problemas. A componente teórico-
prática é avaliada através de exame final (NE), com nota mínima de 10 valores. 

A componente laboratorial é geralmente realizada em grupo com a realização dos trabalhos laboratoriais e

respectiva apresentação de relatório que será avaliado (NL), com nota mínima de 10 valores. 
A classificação final (NF) será calculada pela expressão: NF=0,7*NE+0,3*NL, aproximada às unidades.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The course has a theoretical-practical component and another laboratory. The first component allows promote
learning by introducing content that students must research, develop and relate, stimulating their independent

work and individual responsibility in solving problems. The theoretical-practical component is assessed by final

examination (NE) and must be greater or equal than 10V.

The laboratory component is usually performed in a group with the performance of laboratory work and its
presentation of report that will be evaluated (NL) and must be greater or equal than 10V.

The final classification (NF) will be calculated by the expression: NF=0,7*NE+0,3*NL, rounded to units.

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

A componente teórica/prática (aulas teórica/prática), onde são introduzidos de forma expositiva os conceitos

teóricos inerentes aos temas estudados, que são a base da unidade curricular, consolidados através de

problemas de aplicação cuja resolução assenta no estudo analítico realizado. 
A componente prática (aulas de laboratório) valida através da realização de trabalhos experimentais os

conceitos teóricos e os problemas aplicação estudados.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical-practical component (theoretical-practice classes), where are introduced in form expositive

theoretical concepts inherent to the subjects studied, which are the basis of the course, consolidated through

problems solving.

The practical component (laboratory classes) validated by conducting experimental work and the theoretical
subjects studied.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

•Máquinas Eléctricas - Apontamentos – Daniel Foito - ESTSetúbal.
•Electrónica de Potência - Apontamentos – Daniel Foito - ESTSetúbal.

•Colecção de Problemas de Apoio às aulas Teóricas-Práticas – Daniel Foito - ESTSetúbal.

•Guias dos trabalhos laboratoriais – D. Foito/A. Roque - ESTSetúbal.

•Máquinas Eléctricas - corrente contínua - José Vagos Carreira Matias - Didáctica Editora.
•Máquinas Eléctricas - corrente alternada - José Vagos Carreira Matias - Didáctica Editora

•Accionamentos electromecânicos de velocidade variável - João Palma Fundação Calouste Gulbenkian, 1999.

•Principles of electric machines and power electronics - P.C. Sen - John Willey & Sons.

Mapa IX - Metrologia/Metrology

6.2.1.1. Unidade curricular:
Metrologia/Metrology

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Victoria de Los Angeles Reyes Cortés Ferreira TP: 60

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

n.a.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

•Descrever métodos e padrões adoptados em laboratórios de Metrologia primários, secundários e de trabalho
para a realização e materialização de grandezas físicas. 

•Descrever e realizar métodos de calibração de instrumentos de medição.

•Elaborar procedimentos de calibração, quantificar erros e calcular a incerteza de medição em calibração. 

•Desenvolver e implementar projectos de automatização de calibração de instrumentos de medição.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

•Describe methods and standards adopted in primary, secondary and working Metrology laboratories, for the

realization and materialization of physical quantities. 
•Describe methods and perform calibration of measuring instruments. 

•Develop calibration procedures, quantify errors and calculate the measurement uncertainty in calibration. 

•Develop and implement automated measuring instruments calibration projects.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

•Fundamentos de Metrologia: organizações Internacionais, Nacionais e Regionais; unidades e padrões de

medida; Vocabulário Internacional de Metrologia. 

•Instrumentos de Medição: características e especificações; 
•Rastreabilidade, certificado de calibração, comparabilidade e intercomparabilidade de medidas.

•Estatística para metrologia: distribuições estatísticas aplicadas em metrologia; métodos de regressão.

•Calibração e incerteza: componentes de incerteza, cálculo de incerteza expandida em calibração; aplicação a

instrumentos de medição de grandezas eléctricas, pressão e temperatura.
•Aspectos metrológicos em sistemas da qualidade: certificação; a função do laboratório de metrologia na

indústria; creditação de laboratórios de ensaio/calibração; considerações sobre NP ISO/IEC 17025 e ISO 9000.

Realização de procedimentos de calibração de instrumentos de medição.
•Automatização da medição em calibração e do respectivo cálculo da incerteza.

6.2.1.5. Syllabus:

•Fundamentals of Metrology: International national and regional organizations; units and standards of

measurement, International Vocabulary of Metrology.
Measuring Instruments: characteristics and specifications; 

•Traceability, calibration certificate, comparability and inter-comparability of measures. 

•Statistics for metrology: statistical distributions applied in metrology; methods of regression. 
•Calibration and uncertainty: components of uncertainty calculation of expanded uncertainty in calibration;

application to instruments measuring electrical quantities, pressure and temperature. 

•Metrological aspects in quality systems: metrology in quality systems; certification; metrology laboratory in

the industry; accreditation of testing / calibration laboratories; considerations NP ISO / IEC 17025 and ISO 9000.
Procedures of calibration of measuring instruments. 

•Automation of measurement calibration and its uncertainty calculation.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos encontram-se estruturados de acordo com as competências previstas nos

objectivos. Assim, em cada temática são abordados os conceitos fundamentais e as ferramentas de forma a

proporcionar os conhecimentos teóricos e procedimentos práticos que aportarão aos estudantes a capacidade

de especificar instrumentos de medição, seleccionar padrões adequados a calibrações específicas de
instrumentos de medição, definir condições para realizar ensaios de calibração e calcular a incerteza da

calibração. Providenciarão também os conhecimentos necessários para emitir e interpretar certificados de

calibração. A abordagem a documentos na área da qualidade permitirá aos estudantes reconhecer a função da
Metrologia nas empresas. Recorrendo a técnicas de adquisição de sinal e ao uso de software aprendidas em

outras unidades curriculares os alunos terão a capacidade de desenvolver e implementar projectos de

automatização da calibração e do respectivo cálculo de incerteza.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The curricular unit́s contents are structured, regarding its suitability for the intended learning outcomes.

Therefore, each subject approaches fundamentals concepts and required tools in the field of measurement

instrumentation in order to provide the theoretical knowledge and practical procedures that will give the
students the ability to specify measuring instruments, select the appropriate standard in specific measuring

instruments calibrations, set conditions to perform calibration tests and calculate the calibration uncertainty.

Also will provide the expertise to interpret and issue calibration certificates. As a complement, the approach to

documents in the quality area will allow students to recognize the role of metrology in companies, particularly in
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industry. Using the techniques of signal acquisition and use of software learned in other courses students will
have the ability to develop and implement automatized calibration and uncertainty calculation projects.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

• Exposição da matéria e reflexão crítica através do debate com os alunos.
• Estudo de casos e realização de exercícios de aplicação.

Aulas de Laboratório que consistem em: 

•Realização de trabalhos experimentais; 
•Utilização de instrumentos de medição e padrões de medida, para realização de ensaios de calibração.

A avaliação baseia-se em:

•Realização de dois testes de avaliação ou exame final (50%).

•Realização de trabalhos de laboratório com entrega de relatório (20%).
•Realização de projecto de Metrologia: automatização da calibração de um instrumento de medição e

respectivo cálculo da incerteza (30%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures including

• Exposure of contents and critical reflection through discussion with the students;

• Case study and practical application exercises.

Laboratory classes including 
•Experimental work;

•Use of real measurement instrumentation devices.

Assessment includes

•Two individual tests or exam carried out at the end of the course (70%).
•Experimental works and reports (20%).

•Realization of a Metrology project: automating the calibration of a measuring instrument and respective

uncertainty calculation (30%)

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

curricular.

Considerando os objectivos da unidade curricular esta está estruturada em aulas teórico-práticas onde serão

abordados os fundamentos teóricos e estudo de procedimentos em calibração que permitirão adquirir os
conhecimento e compreensão dos assuntos e aplica-los na realização de exercícios em que são

dimensionados procedimentos de calibração com aplicações específicas a diversas grandezas físicas. As

aulas laboratoriais providenciam o desenvolvimento de competências práticas através da implementação de
montagens reais e análise de dados para cálculo de incerteza. A realização de prova escrita permitirá

demonstrar a capacidade de resolução de problemas e de conhecer e descrever padrões e métodos de

calibração.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Regarding the intended learning outcomes, the curricular unit is structured in lectures approaching

fundamentals and practical procedures that will provide the student knowledge and understanding of subjects

and apply them in exercises designing calibration procedures with specific applications to different physical
quantities. The laboratory classes provide practical skills development through the implementation of real

experimental assembly and data analysis for the uncertainty calculation. The written tests or final exam carried

out by the students will allow them to demonstrate their ability to solve problems and their knowledge and

description of standards and calibration methods.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Silvestre Antunes;Metrologia e Qualidade, IPQ

Paul Hewit;Modern Techniques in Metrology, World Scientific Pub Co Inc , 1984. ISBN: 997196645X
Chris Evans;Precision Engineering, Cranfield Pr., 1991. ISBN: 1871315018

Vocabulário Internacional de Metrologia, IPQ, 2008

International Vocabulary of Metrology, 3rd edition, JCGM 200:2008

Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, 
JCGM 100:2008

NP EN ISO/IEC. 17025
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Mapa IX - Supervisão e Controlo por Computador /Supervisory and Control Systems

6.2.1.1. Unidade curricular:

Supervisão e Controlo por Computador /Supervisory and Control Systems

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rogério dos Santos Largo PL: 60

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

n.a.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

n.a.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Construção em laboratório de sistemas de supervisão e controlo. Uso de sistemas reais de supervisão e

controlo de geração actual, baseados em software sobre PĆs.

Pôr ênfase na realização experimental de estratégias de controlo, com realce nos aspectos prático de

implementação de sistemas de controlo distribuído.
Síntese de conhecimentos anteriormente adquirido nas disciplinas de controlo e de instrumentação.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Laboratory construction of supervisory and control systems. Use of real systems of supervision and control of
actual generation software based on PĆs.

Put emphasis on experimental realization of control strategies and practical aspects of the implementation of

distributed control systems.

Synthesis of previously acquired knowledge in instrumentation and control disciplines.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1 - Introdução ao controlo por computador 

Resenha histórica. Teorema da amostragem. Aliasing.
Representação digital de sistemas analógicos.

Discretização no tempo e na amplitude. Conversão AD e DA. Erros.

Controladores digitais PID: Configuração, Programação.

Sintonia de controladores PID. Métodos práticos.
2 - Sistemas de Controlo Distribuído (DCS).

Estrutura distribuída. Supervisão. Ligação em rede. Comunicação.

Programação de sistemas DCS. Supervisor e Controladores.
A acção de supervisão:

Visão gráfica da dinâmica dos processos.

Históricos, "trends" e estatísticas da evolução dos processos.

Aplicação laboratorial de programação e operação em sistemas DCS:
Execução de trabalhos de controlo real:

Identificação dos processos.

Planeamento das estratégias de controlo e configuração dos PID́s

Preparação de écrans gráficos animados e programação do runtime.

6.2.1.5. Syllabus:

1-Introduction to computer-control

Historical review. Sampling theorem. Aliasing.
Digital representation of analog systems.

Discretization in time and amplitude. AD and DA conversion. Errors.

Digital PID controllers: configuration, programming.
Tuning of PID controllers. Practical methods.

2-Distributed control systems (DCS).

Distributed structure. Supervision. Networking. Communication.

DCS systems programming. Supervisor and controllers.
The supervisory action:

Graphical overview of the dynamics of the processes.

Historic, "trends" and progress statistics.
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Laboratory application of DCS programming and operation systems:

Execution of real control works:

Identification of processes.
Planning of control strategies and setting of PID ́ s

Preparation of animated graphics screens with process mimics and programming the runtime.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conceitos presentes no programa já são conhecidos dos estudantes. Na execução laboratorial o objectivo é
a sua realização e aplicação em controlo e supervisão de processos reais, numa abordagem semelhantes à

encontrada em ambientes industriais.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The concepts present in the program are already known by the students. The laboratorial implementation goal is

its realization and application on control and supervision in real processes, an approach similar to that found in

industrial environments.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Apresentação dos conceitos fundamentais. 

Unidade essencialmente experimental, com realização em laboratório dos trabalhos de criação e

parametrização de estratégias de controlo e supervisão, com ligação a processos reais. Uso sistemas
profissionais de controlo e supervisão.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Presentation of fundamental concepts.
Essentially experimental unit, with completion in the laboratory of creation and parameterization of control

strategies and supervision, with the real processes. Use professional systems of control and supervision.

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

Os objectivos enunciados, justificam o uso exclusivo de aulas laboratoriais, com construção de sistemas e

aplicação a processos reais.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The objectives set out, justify the exclusive use of laboratory lessons, building systems and application to real

cases.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
J. R. Leigh - “Applied Digital Control- Theory, Design & Implementation”. Prentice Hall

Stuart Bennett - "Real-Time Computer Control - An Introduction". Prentice Hall

K. Ogata - “Discrete Time Control Systems". Prentice Hall 
Parr - “Industrie Control Handbook - vol.3”. BSP

P. W. Murriel - “Fundamental of Process Control”: (Cap.8; Cap.11). ISA

Theodore J. Williams - “The Use of Digital Computers in Process Control”. ISA

– Manuais do “Genesis”.
– Manuais do “LabView”.

Mapa IX - Sociologia das organizações e inovação/Organisations Sociology and Innovation

6.2.1.1. Unidade curricular:

Sociologia das organizações e inovação/Organisations Sociology and Innovation

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Leonor Abrantes Pires TP: 30

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Cláudia Tiago Ramos Viana TP: 30
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6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Cláudia Tiago Ramos Viana TP: 30

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Compreender as organizações como uma realidade social, e os seus processos internos como resultados das

interacções entre os indivíduos e grupos que as compõem. Perceber a importância destes processos para uma
maior eficiência organizacional, e a interacção entre indivíduos e tecnologia. Ser capaz de conduzir processos

de mudança, coordenação de equipas multidisciplinares, liderança. Conhecer processos e modelos de

inovação, as fontes e obstáculos a esses processos, como se difunde a inovação. Saber qual o papel das

tecnologias na competitividade, e qual o seu impacto em produtos e serviços. Compreender o processo
empreendedor e de criação de empresas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Understanding organizations as a social reality, and their internal processes as a result of interactions between
individuals and groups that comprise it. Realizing the importance of these processes for greater organizational

efficiency, and the interaction between people and technology. Being able to drive change processes,

coordination of multidisciplinary teams, leadership. Meet processes and innovation models, sources and

obstacles to these processes, as it spreads innovation. Learn what the role of technology in competitiveness
and its impact on products and services. Understanding the entrepreneurial process and business creation.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Parte Sociologia das Organizações
1.Comportamento individual e de grupo

2.Estruturas organizacionais

3.Liderança 

4.Motivação e satisfação no trabalho 
5.Gestão e negociação de conflitos

6.Comunicação organizacional

7.Cultura organizacional 
8.Mudança e aprendizagem organizacional 

9.Novas organizações (empresas)

10.Questões de Ética 

11.Inovação tecnológica e consequências

Parte Inovação

1.Gestão Da Inovação

2.A Inovação Tecnológica Na Empresa
3.Modalidades de Acesso À Tecnologia

4.A Organização Inovadora

5.Estratégias Fundamentais Na Tecnologia e Inovação
6.Inovação, Tecnologia e estrutura organizacional 

7.A Actividade Empreendedora

6.2.1.5. Syllabus:

Sociology of Organizations
1. Individual and group behavior

2. Organizational Structures

3. Leadership
4. Motivation and job satisfaction

5. Management and conflict negotiation

6. Organizational communication

7. organizational culture
8. Change and organizational learning

9. New organizations (companies)

10. Questions of Ethics

11. Technological innovation and consequences
Innovation

1. Management Of Innovation

2. In The Innovation Company
3. Modalities of the Technology Access

4. The Innovative Organization
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5. Fundamental Strategies in Technology and Innovation

6. Innovation, technology and organizational structure

7. The Entrepreneurial Activity

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

•Compreender o comportamento dos indivíduos e grupos nas organizações, conduzir processos de mudança

•Coordenação de equipas multidisciplinares, liderança
•Motivação dos colaboradores

•Gestão de conflitos e das relações interpessoais

•Noções de ética profissional e organizacional

•Conhecer as consequências organizacionais e sociais da inovação
•Conhecer quais as condições para surgirem novas empresas- o empreendedorismo

•Conhecer processos e modelos de inovação, fontes, obstáculos e difusão 

•Saber qual o papel das tecnologias na competitividade, o impacto em produtos e serviços
•Identificar parceiros relevantes e integrar redes de conhecimento; 

•Identificar a inovação como fonte de vantagem competitiva

•Conhecer formas de apropriação da tecnologia e condições

•Identificar parceiros e integrar redes de conhecimento
•Capacidade de implementar uma cultura e ambiente organizacionais inovadores

•Analisar o potencial de promotores e ideias, elaborar plano de negócios

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Understand the behavior of individuals and groups in organizations, leading change processes

• Coordination of multidisciplinary teams, leadership

• Motivation of employees

• Conflict management and interpersonal relations
• Understanding of professional and organizational ethics

• Understand the organizational and social consequences of innovation

• Know conditions of arising new businesses and entrepreneurship
• Understanding processes and innovation models, sources, and diffusion barriers

• Know the role of technology on competitiveness, the impact on products and services

• Identify relevant partners and integrate knowledge networks;

• Identify innovation as a source of competitive advantage
• Learn ways of appropriation of technology and conditions

• Identify partners and integrate knowledge networks

• Ability to implement an innovative organizational culture and environment

• Analyze the potential developers and ideas, developing business plans

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Método expositivo-participativo, com recurso à apresentação de casos.

Avaliação através de mini-testes e trabalho de grupo.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Lectures and encouragement of students participation, with case studies presentation.

Evaluation trough written tests and group-work

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

curricular.

A realização de mini-testes pretende que os alunos mantenham um ritmo de estudo e trabalho regular, e está

direccionado para a aprendizagem dos conceitos teóricos. A realização do trabalho de grupo permite-lhes
pesquisar sobre um tema de seu interesse e está direccionado para uma aprendizagem de carácter mais

aplicado.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The realization of written tests aims that students maintain a pace of regular study and work, and is aimed at

learning theoretical concepts. The achievement of group work allows them to research a topic of their interest

and is directed to a more applied nature of learning

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Rego, A. e Braga, J.;Ética para engenheiros - Desafiando a Sindrome do Vaivem Challenger, Lidel, 2005
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Dantas, J.;Gestão da Inovação, Vida Económica, 2001

Sarkar, S.;Empreendedorismo e inovação, Escolar Editora, 2007
Ferreira, J.M.C.; Neves, J.; Abreu, P.N. e Caetano, A.;Psicossociologia das Organizações, McGraw-Hill, 1996.

ISBN: 972-8298-29-3

Mapa IX - Projecto em EACI/Project in Automation, Control and Intrumentation Engineering

6.2.1.1. Unidade curricular:

Projecto em EACI/Project in Automation, Control and Intrumentation Engineering

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Carlos Manuel Canelas Banha TP: 120

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

n.a.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Habilitar os alunos com os conhecimentos teóricos e práticos de projecto de instrumentação. No final o aluno

deverá ser capaz de escolher, dimensionar e elaborar as peças constituintes de um projecto de instrumentação

Deverá ainda ser capaz de orçamentar, elaborar propostas, planear e coordenar uma obra de instrumentação.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Enable students with theoretical and practical knowledge of instrumentation project. At the end, students should

be able to design and prepare the constituent parts of an instrumentation project. Additionally, they should be
able to budget, elaborate develop proposals, plan and coordinate instrumentation work activities.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1 - Introdução ao projecto de Instrumentação
- Fases de um projecto de instrumentação. Peças constituintes de um projecto. Atribuição de

responsabilidades, produção de documentos, revisão dos dados e a norma ISO. Simbologia ISA usada nos P&I. 

2 - PROJECTO DE INSTRUMENTAÇÃO 

- Planeamento de projecto 
- Lista de instrumentos 

- Folha de dados do processo 

- Especificação de instrumentos para consulta 
- Escolha da instrumentação que satisfaz a especificação 

- Desenho Process Hook’ up - Linhas de impulso - Materiais e acessórios 

- Air Hook’up - Alimentação e sinais de ar comprimido - Materiais e acessórios 

- Desenho de ligações eléctricas - Especificação de cabos eléctricos 
- Lista de cabos eléctricos - Lista de alarmes - Quadros eléctricos 

- Desenho do painel de controlo 

- Layout da sala de controlo 

- Caderno de encargos de obras de instrumentação. 
3 - ORGANIZAÇÃO DE OBRAS 

6.2.1.5. Syllabus:

1 - INTRODUCTION TO THE INSTRUMENTATION PROJECT 
- Phases of an instrumentation project. 

Constituent parts of a project. 

Assignment of responsibilities, document production, data review and ISO standards. 

ISA symbology used in P & I.
2 - PROJECT

- Project planning

- List of instruments
- Datasheet process
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- Specification of instruments for procurement.

- Choice of instrumentation that meets the specification
- Design process hook 'up - impulse lines - materials and accessories

- Air hook'up - suply and signs of compressed air - materials and accessories

- Design of electrical connections - specification for electrical wiring

- List of electric cables - list of alarms - electrical switchboards and panels
- Design of control panels

- Layout of the control room

3 - ORGANIZATION WORKS

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

O programa da unidade curricular, conjuntamente com os conhecimentos adquiridos nas outras unidades

curriculares do curso, permitem que o aluno elabore um projecto final de instrumentação desde a fase da
elaboração do caderno de encargos até ao planeamento de todas as tarefas conducentes à sua

implementação.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The program of the curricular unit, together with the knowledge acquired in other curricular units of the course,
allow students to prepare a final draft of instrumentation from the stage of preparation of tender documents to

the planning of all tasks leading to its implementation.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas – Exposição da matéria com a mostra de instrumentos, catálogos. 

Aulas práticas – Acompanhamento dos alunos na consulta de catálogos e documentação dos diversos

fabricantes com procura de soluções, elaboração de peças de projecto. Discussão critica com os diversos

grupos das suas soluções propostas. Seguimento dos planeamentos. 
Seminários – sobre temas específicos da área de instrumentação e controlo, nomeadamente da área do

Projecto de Instrumentação 

Método de avaliação
Teste escrito – Toda a matéria Teórica

- Discussão dos Projectos dos diversos grupos – A apresentação/discussão dos projectos é obrigatória e de

acordo com o planeamento de cada grupo, tendo como data limite, uma semana antes do final do período de

avaliações 
O projecto tem obrigatoriamente que ser entregue devidamente encadernado e em suporte informático uma

semana antes da data acordada para a apresentação

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures - Exhibition of matter with displays of instruments, catalogs.

Practical classes - Monitoring of students in consultation catalogs and documentation of various manufacturers

with finding solutions, developing parts of the project. Critical discussion with the various groups of their

proposed solutions. Follow-up schedules.
Seminars - on specific topics in the area of instrumentation and control, particularly in the area of

Instrumentation Project

Method of evaluation

Written Test - All matter Theory
- Discussion of Projects of various groups - Presentation / discussion of projects is required and in accordance

with the planning of each group, with a deadline, a week before the end of the semester

The project must be properly bound and delivered one week before the agreed date for the submission

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

curricular.

As metodologias de ensino cumprem os objectivos da unidade curricular uma vez que para além da
componente prática leccionada na sala de aula, existe uma componente de acompanhamento dos projectos

que são desenvolvidos pelos alunos

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodologies meet the objectives of the curricular unit once beyond the practical component in
the classroom, there is a monitoring components of the projects that are developed by the students

6.2.1.9. Bibliografia principal:
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ANSI/ISA-5.1-2009 - Instrumentation Symbols and Identification
ISA-51.1-1979 - (R93) - Process Instrumentation Terminology

ISA-5.4-1991 - Instrument Loop Diagrams

ISA-5.5-1985 - Graphic Symbols for Process Displays

ISA-7.0.01-1996 - Quality Standard for Instrument Air
ISA-TR12.24.01-1998 -Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installations

Classified as Class I, Zone 0, Zone 1, or Zone 2

ISA-TR18.2.6-2012 - Alarm Systems for Batch and Discrete Processes

ISA-20-1981 - Specification Forms for Process Measurement and Control Instruments, Primary Elements, and
Control Valves

ISA-20.00.03-2001 - Specification Forms for Process Measurement and Control Instruments Part 3: Form

Requirements and Development Guidelines
ISA-RP42.00.01-2001 - Nomenclature for Instrument Tube Fittings

ANSI/ISA-75.11.01-1985 (R2002) - Inherent Flow Characteristic and Rangeability of Control Valves

ISA-TR91.00.02-2003 - Criticality Classification Guideline for Instrumentation

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem

6.3.1. Adaptação das metodologias de ensino e das didácticas aos objectivos de aprendizagem das unidades
curriculares. 

A adaptação das metodologias de ensino e as didáticas, e a demonstração da sua coerência com os objetivos

de aprendizagem encontram-se definidas na ficha de cada unidade curricular (UC). Considerando os objetivos

do ciclo de estudos, é prioritário o desenvolvimento de competências profissionais. Na maioria das unidades
curriculares, adotam-se metodologias de ensino que visam a aprendizagem ativa e cooperativa

responsabilizando o estudante no processo de aprendizagem. Estas metodologias, definidas no documento

Estratégia Institucional, Eixo A – Criação de um Espaço Europeu de Ensino Superior, (IPS, 2005) foram alvo de

estudo e discussão aquando da implementação do Processo de Bolonha. Dentro destas metodologias de
ensino/aprendizagem de que fazem parte a avaliação, fortalecem a articulação de conteúdos teóricos e

práticos pelo funcionamento de aulas teórico-práticas e de aulas práticas/laboratoriais, que aumentam a

relação entre os conteúdos e a realidade profissional.

6.3.1. Adaptation of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units. 

The adaptation of teaching methods and the demonstration of its consistency with the learning objectives are

defined in the schedule of curricular unit (UC). Considering the objectives of the course, the development of

professional skills is priority. In most curricular units, are adopted teaching methodologies aimed at active and
cooperative learning blaming the student in the learning process. These methodologies defined in the IPS

Institutional Strategy document, Creation of an European Higher Education Area (IPS, 2005) were the subject of

study and discussion during the implementation of the Bologna Process. Within these teaching / learning
methodologies which include assessment, it becomes clear the articulation of theoretical and practical

functioning of the practical classes and practical sessions / laboratory, which enhance the relationship between

content and professional reality.

6.3.2. Verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS. 

A adequação da carga média de trabalho ao estimado em ECTS resultou de um processo de auscultação aos

estudantes, através de reuniões com os coordenadores de curso que se realizaram após a aprovação dos

planos de curso. Solicitou-se aos estudantes que se pronunciassem relativamente ao tempo, medido em horas,
despendido nas seguintes atividades: horas presenciais incluindo horário de dúvidas; desenvolvimento de

trabalhos, em grupo ou individual; estudo; outro tipo de atividade. Unidades curriculares que apresentaram um

desvio significativo relativo ao número de créditos ECTS foram identificadas e alvo de reflexão.

6.3.2. Verification that the required students average work load corresponds the estimated in ECTS. 

The estimation of the average workload in terms of ECTS was the result of a survey done among the student

community as well as of meetings with the course coordinators that took place after the official approval of

each course syllabus. Those curricular units that displayed a significant discrepancy concerning the number of
ECTS credits were identified, thus becoming objects of reflection.

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

aprendizagem da unidade curricular. 
A avaliação da aprendizagem em cada unidade curricular é elaborada pelo seu docente responsável, que trata

de garantir que a avaliação é a adequada. A não existência de regras a impor uniformidade obrigatória de

formas de avaliação entre unidades curriculares tem por objectivo que se possa ajustar a avaliação aos



04/02/13 ACEF/1213/12807 — Guião para a auto-avaliação

www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=a2589f46-9d36-a6f3-556a-5076d6fc1bc3&formId=f209732d-cc61-dd5c-6336-507d20d52422 119/159

objectivos de aprendizagem definidos para cada unidade curricular. Na maioria das unidades curriculares a
avaliação tem várias parcelas, relativas aos diversos tipos de objectivos. Por exemplo, a objetivos que devem

ser atingidos no laboratório correspondem componentes de avaliação próprias, associadas a esses objectivos;

correspondendo por exemplo à capacidade de criação de uma solução e da sua concretização em determinado

intervalo de tempo. A objetivos de aprendizagem que correspondam a conhecimentos sobre conceitos e outros
aspectos teóricos é associada uma prova de avaliação escrita, como teste ou exame. Estes exemplos não

esgotam as soluções adotadas.

6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning
outcomes. 

Learning outcomes assessment is defined, for each curricular unit, by its responsible professor, who ensures

that the assessment is appropriate. The absence of fixed mandatory assessment rules, equal for all courses,

aims precisely at allowing the teacher to adjust the evaluations to the learning objectives. In most courses,
assessment has several components, corresponding to the different kind of objectives aimed for. For example,

for objectives to be achieved in the lab there is a specific component, testing the ability to achieve specific goals

in a given time. For testing the acquisition of theoretic concepts and manipulating skills, a written test or exam is
selected.

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas. 

A componente laboratorial da quase totalidade das unidades curriculares do curso, conferem ao estudante

competências que lhe permitem um desenvolvimento natural de atividades de investigação de carácter
aplicado. Para além da unidade curricular de Projeto em EACI, onde o estudante desenvolve, em ambiente de

simulação, um projeto de uma instalação industrial que se inicia num caderno de encargos e que termina com a

especificação técnica de todos os equipamentos e a sua interligação de acordo com um diagrama de processo
(P&I) atribuído, existem várias unidades curriculares onde são desenvolvidos projetos onde os estudantes

aplicam os conhecimentos adquiridos. No que se refere a estágios curriculares, ainda que no atual plano de

estudos do curso esta componente não tenha carácter obrigatório, a proposta de alteração curricular do curso

prevê a sua reintrodução com vista a melhorar a inserção dos alunos no mercado de trabalho e reforçar o
desenvolvimento de competências profissionais.

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities. 

The laboratory component of almost all curricular units of the course, give the student skills that allow a natural
development of research activities with applied characteristics. In addition to the Project in EACI curricular unit,

where the student develops, in a simulation environment, a project of an industrial plant, starting with its

technical specifications and ending with the specification of all equipment and their interconnection, electrical

and pneumatic parts according to a process diagram (P & I) assigned to him, there are several curricular units
that include projects where students apply the knowledge they acquired. Concerning the implementation of

internships, even if in the current syllabus of this course it is not compulsory, the proposal to amend the course

curriculum will provide the reintroduction of a traineeship, with mandatory nature, which aims a better
integration of students in their professional activities and to reinforce professional skills development.

7. Resultados

7.1. Resultados Académicos

7.1.1. Eficiência formativa.

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

2009/10 2010/11 2011/12

N.º diplomados / No. of graduates 10 7 11

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 4 1 2

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 0 3 3

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

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 5 2 3
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Perguntas 7.1.2. a 7.1.3.

7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respectivas unidades

curriculares. 

Nas unidades curriculares (UCs) da área científica da Matemática, o índice de sucesso, em termos da

percentagem de estudantes aprovados em relação aos avaliados, apresentam em 2011/2012 é de 54,7%, sendo
o valor médio nos últimos três anos da ordem 35%. Neste período, verifica-se um aumento médio da ordem dos

20,15%. O sucesso na UC de Eletrotecnia, da área científica de Eletrotecnia e Sistemas de Potência (ESP) é em

2011/2012 de 56,25% com um valor médio, no mesmo período, de 43%, tendo aumentado em média de 13,71 %.

As UCs das áreas científicas de Mecânica dos Meios Sólidos, Ciências Empresariais e Comunicação,
Informática, Eletrónica e Telecomunicações, Termodinâmica Aplicada, Instrumentação e Medida, Controlo e

Controlo e Processos e a área de ESP no 3º ano do curso, apresentam valores de sucesso médio acima dos

50%. Estes valores aumentam à medida que os estudantes progridem no ano do curso, verificando-se também
neste período evolutivo, uma diminuição do absentismo às avaliações.

7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study cycle and related curricular

units. 

In Mathematics scientific area, the success rate in curricular units in terms of the percentage of students who
passed in relation to assessed, is in 2011/2012 54,7% and shows an average of 35% over the past three years,

and there have been an average increase of around 20.15 %. Success in Electrotechnics, from the scientific

area of Electrotechnics and Power Systems (ESP) is 56,5% nad has an average value of around 43% in the
same period, having increased on average of 13.71%. Curricular units of the scientific areas of Solids

Mechanics, Business and Communication Sciences, Informatics, Electronics and Telecommunication, Applied

Thermodynamics, Instrumentation and Measurement, Control and Process and the area of ESP in the 3rd year

of the course, present values of success over 50%. These values increase as student progress in the year of
the course and there is also in this evolutionary period, a decrease in assessments absenteeism.

7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de acções de

melhoria do mesmo. 
Os relatórios de monitorização dos ciclos de estudo da ESTSetúbal/IPS realizados anualmente incluem, entre

outras, informação sobre os índices de sucesso, eficiência formativa e um ponto específico para ações de

melhoria. O Coordenador de curso analisa os dados, identifica situações, reporta-as no relatório e define ações

de melhorias que devem ser articuladas com o Conselho Pedagógico e as áreas científicas que integram as
unidades curriculares com índices de sucesso baixos. Como exemplo podem ser referidas a proposta de

lecionação de unidades curriculares em ambos os semestres, a opção de avaliação contínua e a harmonização

dos momentos de avaliação. Considerando que os problemas identificados demonstram deficiências na

formação de base dos alunos que ingressam no ciclo de estudos, tem sido também proposto o curso Ano
Preparatório onde se aprofundam conhecimentos nas áreas da Matemática e da Física. Existe também um

Plano Institucional para a Promoção do Sucesso Académico (PIPSA).

7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions. 
The monitoring reports of the ESTSetúbal/IPS study cycles are performed annually. This document includes,

among others, information on success rates, the formation efficiency and a specific point to improvement

actions. The Course Coordinator analyzes data, identifies problem situations, report them and define actions for
improvement that should be articulated with both Pedagogical Council and scientific areas that integrate

curricular units with low success rates. As an example it can be mentioned the functioning offer of curricular

units in both semesters, the option of continuous assessment and harmonization of moments assessment.

Since identified problems demonstrate some deficiencies in basic training of student entering the study cycle,
there has also been proposed the Preparatory Year training course deepening knowledge in Mathematics and

Physics areas. There is also an Institutional Plan for Promoting Academic Success.

7.1.4. Empregabilidade.

7.1.4. Empregabilidade / Employability

%

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de actividade relacionados com a área do ciclo de estudos /

Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related w ith the study cycle area
100

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that obtained

employment in other areas of activity
0

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

7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas.

Pergunta 7.2.1. a 7.2.6.

7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante do

ciclo de estudos e respectiva classificação. 
A ESTSetúbal/IPS não possui ainda um centro de investigação nas áreas predominantes do curso no entanto

um número significativo de docentes do curso encontram-se integrados em Centros de Investigação

reconhecidos incluindo:

-Instituto de Telecomunicações (IT) - Grupo de Instrumentação e Medida (GIM).
Classificação: Excelente

-Centro de Tecnologia e Sistemas, UNINOVA

Classificação: Muito Bom
-IDMEC/IST pertencente ao Laboratório Associado de Energia, Transportes e Aeronáutica (LAETA)

Classificação: Excelente

Centro de Química-Física Molecular

Classificação: Excelente
-INESC ID - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores

Classificação; Muito Bom

-CIDMA-Centro de Investigação e Desenvolvimento em Matemática e Aplicações da Universidade de Aveiro

Classificação: Muito Bom

7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study cycle and its mark. 

The ESTSetúbal / IPS does not have even research centers in predominant scientific areas of the course

however a significant number of faculty members are integrated into recognized research centers that develop
scientific activities in these areas including:

- Institute of Telecommunications (IT) - Instrumentation and Measurement Group (GIM).

Rating: Excellent
- Center for Technology and Systems, UNINOVA

Rating: Very Good

- IDMEC / STI belonging to the Associate Laboratory for Energy, Transportation and Aeronautics (Laeta)

Rating: Excellent
Center for Molecular Physical Chemistry

Rating: Excellent

-INESC ID - Systems and Computer Engineering Institute

Rating; Very Good
-CIDMA-Centre for Research and Development in Mathematics and Applications, University of Aveiro

Rating: Very Good

7.2.2. Número de publicações do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por
pares, nos últimos 5 anos e com relevância para a área do ciclo de estudos. 

45

7.2.3. Outras publicações relevantes. 
Publicações em revistas internacionais com revisão por pares em anos anteriores - 26

Publicações em atas de conferências internacionaiscom revisão por pares - 81

Publicações em revistas nacionais - 2

Publicações em atas de conferências nacionais - 6
Capítulos de livro - 6

Patentes - 2

Teses de Doutoramento nos últimos 5 anos - 5

Relatórios Técnicos - 1

7.2.3. Other relevant publications. 

Publications in international journals with peer review in previous years - 26

Publications in conference proceedings internacionaiscom peer review - 81
Publications in national magazines - 2

Publications innational conference proceedings - 6
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Book chapters - 6

Patents - 2

PhD Thesis in the last 5 years - 5

Technical Reports - 1

7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento

económico. 

O impacto das actividades científicas e tecnológicas tem-se manifestado, essencialmente, através da
colaboração que vários docentes têm com centros de investigação ou laboratórios associados. A este nível

existe um desenvolvimento de actividades científicas com relevância para as que estão directamente

relacionadas com as áreas de especialização do curso, nomeadamente automação, controlo e instrumentação.
A nível regional, o impacto referido, particularmente de caríz tecnológico, tem-se manifestado em várias

prestações de serviço que os docentes têm efectuado e que garantem um contacto regular com empresas ou

instituições da região. Um resultado claro destas actividades é expresso pela autoria de três patentes

homologadas pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development. 

The impact of the scientific and technological activities is manifested primarily through the collaboration that

several teachers give to research centers or associated laboratories. At this level the developed scientific
activities are mainly related with the specialization areas of the course, namely automation, control and

instrumentation. Regionally, the impact of the scientific and technological activities is particularly technology-

driven and is manifested in several collaborative projects that ensure a regular contact with companies or

institutions in the region. A clear result of these activities are expressed by the authorship of three patents
approved by the National Institute of Industrial Property (INPI).

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

internacionais. 
Esta integração manifesta-se, essencialmente, através da participação dos docentes em projectos

internacionais e nacionais. Das colaborações com centros de investigação destacam-se as estabelecidas com

o Instituto de Telecomunicações (Grupo de Instrumentação e Medida), com o Centro de Tecnologias e Sistemas

(UNINOVA/FCT/UNL), com o IDMEC/IST e com o Laboratório Associado de Energia, Transportes e Aeronáutica
(LAETA). De entre os projectos em que os docentes estão envolvidos, destaca-se o projecto FCT “Registo de

Saúde Electrónico das Pessoas em Cadeira de Rodas" (RIPD/APD/109639/2009), o projecto IPS “Avaliação da

Qualidade da Água no Estuário do Sado", o projecto "Intelligent Multi-Agent Control for Flexible Coordination of

Transport Hubs" (STW/NWO VENI Project 11210) financiado pelo governo Holandês”, o projecto estratégico
PEST-OE/EEI/UI0066/2011 e o projecto “Preterm Newborn - Development of Nutritive and Non-Nutritive Sucking

Patterns " (PIC/IC/83144/2007) (em fase de avaliação).

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

This integration manifests mainly through the participation of teachers in national and international projects.

Collaborations with research centers includes the Institute of Telecommunications (Instrumentation and

Measurement Group), the Center for Systems and Technologies (UNINOVA / FCT / UNL), the IDMEC/IST and the
Associated Laboratory of Energy, Transport and Aviation (laeta). Among the projects in which teachers are

involved can be highlighted the FCT project "Electronic Health Record of People in Wheelchairs"

(RIPD/APD/109639/2009), the IPS project "Assessment of Water Quality in the Estuary Sado", the project
"Intelligent Multi-Agent Control for Flexible Coordination of Transport Hubs "(STW / NWO VENI project 11210)

funded by the Dutch government", the strategic project PEST-OE/EEI/UI0066/2011 and the "Preterm Newborn -

Development of Nutritive and Non-Nutritive Sucking Patterns "(PIC/IC/83144/2007) (under review).

7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria. 

o IPS adotou (em Fevereiro de 2011) a Plataforma De Góis com o objetivo de registar a produção técnica e

científica dos seus docentes e, tendo por base as funcionalidades da plataforma, poder aceder e disponibilizar

indicadores adequados. Estes indicadores passarão a integrar os relatórios de monitorização do IPS (com
início em 2012).

7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement. 

The IPS adopted (in February 2011) De Gois Platform in order to record the technical and scientific production of
its academic staff and, based on the features of the platform, to access and provide appropriate indicators.

These indicators will integrate monitoring reports of IPS (starting in 2012).
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7.3. Outros Resultados

Perguntas 7.3.1 a 7.3.3

7.3.1. Actividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação

avançada. 

A ESTSetúbal/IPS tem promovido palestras, seminários, workshops, desenvolvidos no âmbito das suas
unidades curriculares, abertos tanto à comunidade da académica da Escola como ao exterior. A nível de

prestações de serviços tem efetuado trabalhos de apoio às empresas em diversas áreas da Engenharia. Em

colaboração com outras empresas tem promovido ações de formações que se enquadram na sua missão. A
ESTSetúbal/IPS aposta também na formação avançada através da promoção de cursos de Pós-graduação (PG),

como são exemplos as PG de Engenharia Informática e a PG de Segurança e Higiene no Trabalho.

7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training. 

The Superior School of Technology (ESTSetúbal/IPS) often promotes seminars, talks and workshops related to
several curricular units. These can be attended by academic staff or people coming from the outside. Regarding

service provision, it is noteworthy to point out that the school has worked with companies in several fields of

engineering. The school has also co-operated with other companies so as to develop training sessions in the
context of its global mission. It has also invested in advanced training courses since it promoted Post-Graduate

courses, such as the Post-Graduate course in Informatics Engineering or the Post-Graduate course in Health

and Safety at Work.

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

desportiva e artística. 

A ESTSetúbal/IPS contribui ativamente, há mais de duas décadas, para a formação superior nas principais

áreas de engenharia. A população estudantil é proveniente essencialmente do distrito de Setúbal, cobrindo
várias faixas etárias. Um número significativo de estudantes estão integrados no mercado de trabalho. A

existência de uma população com formação académica e profissional de elevado nível é um fator decisivo para

a localização das empresas. Estamos inseridos numa das regiões do País grande dinamismo empresarial,

realçando-se a existência de empresas industriais de grande dimensão. O recrutamento de diplomados por
essas empresas facilita a fixação local de um estrato da população com nível académico elevado que contribui

para o desenvolvimento económico e social da região. Um outro fator que contribui para o desenvolvimento da

região é o empreendedorismo dos diplomados que, fruto dos seus conhecimentos técnico-científicos e do seu
dinamismo, têm criado algumas empresas inovadoras.

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

artistic activities. 

A ESTSetúbal/IPS contribui ativamente, há mais de duas décadas, para a formação superior nas principais
áreas de engenharia. A população estudantil é proveniente essencialmente do distrito de Setúbal, cobrindo

várias faixas etárias. Um número significativo de estudantes estão integrados no mercado de trabalho. A

existência de uma população com formação académica e profissional de elevado nível é um fator decisivo para
a localização das empresas. Estamos inseridos numa das regiões do País de maior dinamismo empresarial,

realçando-se a existência de empresas industriais de grande dimensão. O recrutamento de diplomados por

essas empresas facilita a fixação local de um estrato da população com nível académico elevado que é

decisivo para o desenvolvimento económico e social da região. Um outro fator que contribui para o
desenvolvimento da região é o empreendedorismo dos diplomados que, fruto dos seus conhecimentos técnico-

científicos e dinamismo, têm criado algumas empresas inovadoras.

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

O portal da ESTSetúbal/IPS (www.estsetubal.ips.pt) constitui o principal meio de divulgação dos cursos, da

Escola e das suas atividades. A informação sobre o ciclo de estudos, como seja plano de estudo, programas,

saídas profissionais e condições de acesso pode ser consultada na página do curso (http://www.URl). No portal
são ainda divulgadas outras informações relevantes sobre a instituição, como seja a sua organização interna e

a forma de contactar os titulares dos diferentes órgãos e serviços. O estudante pode ainda aceder a

informação, como seja os diferentes modos que pode aceder às formações ministrada, bolsa de emprego,

Gabinete de Apoio ao estudante. No Portal estão ainda disponíveis os Relatórios e os Planos de Atividades da
UO e os relatórios de execução do processo de Bolonha.

A ESTSetúbal/IPS através do Gabinete de Imagem e Comunicação (GI.COM-IPS) tem promovido os seus cursos

junto das estudantes do ensino secundário e público em geral, promovendo eventos de divulgação.
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7.3.3. Adequacy of the information made available about the institution, the study cycle and the education given to

students. 
The Superior School of Technology’s (ESTSetúbal/IPS) portal (www.estsetubal.ips.pt) is where information

regarding the school, its activities and courses, can be found. Specific information regarding study cycles, study

plans, syllabuses, job opportunities and recruitment conditions can be accessed in the course page
(http://www.URl). The portal also contains other relevant information about the institution, such as its internal

organisation and staff/services contacts. Students can also obtain further information by checking the

requirements for admission in certain courses, or by consulting services such as the Student Support Office or

the employment opportunities section. The school has also made available in the portal reports and action plans,
as well as documents related to the Bologna process.

7.3.4. Nível de internacionalização

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros / Percentage of foreign students 6.7

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade / Percentage of students in international mobility programs 2

Percentagem de docentes estrangeiros / Percentage of foreign academic staff 0

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 

•Número significativo de saídas profissionais;

•Especificidade do ciclo de estudos, único no país;

•Ciclo de estudos com sólida formação técnico-científica e forte componente prática garantes de uma formação
profissionalizante;

•Coerência dos objectivos gerais do ciclo de estudos com a missão estratégica do IPS; 

•Potencialidade do ciclo de estudos para atrair novos públicos;

•Contributo para o desenvolvimento socioeconómico;
•Forte interligação com as principais áreas de actividade produtiva do tecido empresarial da região.

8.1.1. Strengths 

• Significant professional opportunities

• Specificity of the course, unique in the country;

• Cycle studies with solid technical and scientific training and guarantors of strong practical vocational training;
• Consistency of the general objectives of the course with the strategic mission of the IPS.

• Capability of the course to attract new audiences;

• Contribution to socio-economic development;
• Strong links with the main areas of productive activity of regional enterprise environment.

8.1.2. Pontos fracos 

•Divulgação do ciclo de estudo e dos seus objectivos gerais pouco abrangentes a públicos oriundos de outras

regiões do país; 
•A divulgação do ciclo de estudos e dos seus objectivos gerais ao tecido empresarial é limitada sobretudo no

que diz respeito a outras regiões do país.

•A ligação do ciclo de estudos ao tecido empresarial não é ainda adequada ao cumprimento dos objectivos do
ciclo de estudos.

8.1.2. Weaknesses 

• Disclosure cycle study and its general objectives somewhat broad to audiences from other regions of the
country;

• Disclosure of the course and its objectives to the general business environment is limited mainly with regard
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to other regions of the country.

• Connection of the course to the business is not yet adequate to meet the objectives of the course.

8.1.3. Oportunidades 

•O IPS apresenta uma estratégia de afirmação bem definida, com fortes ligações ao tecido empresarial, em

particular da região, com elevado número de protocolos do qual o ciclo de estudos pode beneficiar. 

•Introdução do Estágio Curricular de forma a fortalecer o relacionamento com o tecido empresarial e facilitar a
inserção profissional;

•Fomento do processo de validação e reconhecimento de competências;

•Objetivos da EU no aumento da formação terciária;
•Aumento da procura por parte de público + 23 anos;

•Aumento da procura por parte de público detentor de Diploma de Curso de Especialização Tecnológica (CET); 

•Aumento da procura de CET nas áreas da especialidade de curso - CET em AII;

•Contributo para o aprofundamento de relações com países da CPLP;
•Criação de um curso de Mestrado com uma componente curricular creditada pelo plano curricular da Pós-

Graduação PEISA.

8.1.3. Opportunities 
• The IPS has a well-defined strategy statement, with strong links to the business community, in particular in the

region, with large number of protocols which the study cycle can benefit.

• Introduction of the Curricular Training in order to strengthen the relationship with the business and facilitate

employability;
• Development process validation and skills recognition;

• Objectives of the EU in increasing tertiary education;

• Increased demand from public + 23 years;

• Increased demand from public holder of Diploma of Specialization Course Technology (SCT);
• Increased demand for SCT in the areas of specialty of course - in CET IIA;

• Contribution to the deepening of relations with CPLP countries;

• Creation of a Masters Program with a curriculum component credited by the curriculum program of
Postgraduate PIAS

8.1.4. Constrangimentos 

•Decréscimo do número de jovens, no país, em idade de ingresso no ensino superior;
•Dificuldades financeiras associadas ao decrescente financiamento do ensino superior e à dificuldade de

pagamento de propinas;

•Diminuição da procura dos cursos de Engenharia. 

8.1.4. Threats 

• Decrease the number of youth in the country, in the age of entry into higher education;

• Financial difficulties associated with decreasing funding for higher education and the difficulty of payment of

fees;
• Decreased demand of engineering courses.

8.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade

8.2.1. Pontos fortes 

•Realização a nível do IPS de um conjunto de ações prioritárias (entre 2008 e 2011), com vista à criação de

competências e instrumentos essenciais à conceção e desenvolvimento de um Sistema de Gestão da
Qualidade (SGQ);

•Elaboração de guias interpretativos de dois referenciais públicos de Garantia/Gestão da Qualidade: 1 – ENQA

(2005); 2 – EWA 2:2007;

•Formação dos membros da equipa em técnicas e métodos de gestão da qualidade; 
•Relatórios periódicos de monitorização (anuais) ao nível do ciclo de estudos (e das UC);

•Coordenação do processo de avaliação externa pela EUA (2011); 

•Coordenação da estrutura do Sistema Integrado de Gestão do IPS (SIGIPS);
•Reuniões periódicas dos docentes do ciclo de estudos;

•Reuniões periódicas com estudantes, para auscultação e definição de definição de ações de melhoria.
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8.2.1. Strengths 
• Achievement at the IPS of a set of priority actions (between 2008 and 2011), with a view to creating essential

tools and skills to conception and development of a Quality Management System (QMS);

• Preparation of interpretive guides two public benchmarks Assurance / Quality Management: 1 - ENQA (2005),

2 - EWA 2:2007;
• Training team members in methods and techniques of quality management;

• periodic monitoring reports (annual) level of the course (and UC);

• Coordination of the external evaluation process by the U.S. (2011);

• Coordination of the structure of the Integrated Management System (IPS SIGIPS);
• Regular meetings of teachers of the study cycle;

• Regular meetings with students, auscultation and definition of improvement actions.

8.2.2. Pontos fracos 
•Inquéritos aos estudantes para definição de ações de melhoria ainda não implementado;

•Pouca participação dos estudantes

•Disseminação insuficiente das boas práticas existentes e das informações reportadas nos relatórios de

monitorização ;
•Insuficiente diagnóstico prévio de dificuldades significativas;

•Inexistência de iniciativas planeadas e sistemáticas de apoio aos docentes, com o objetivo de desenvolver a

competência pedagógica dos mesmos.
Mecanismos de decisão interna morosos que atrasam a identificação de problemas e a sua imediata

correcção;

•Inexistência de iniciativas planeadas e sistemáticas de apoio aos docentes, com o objetivo de desenvolver a

competência pedagógica dos mesmos.

8.2.2. Weaknesses 

•Surveys on students to define improvement actions not yet implemented;

• Low student participation
• Insufficient dissemination of good practices and the information reported in the monitoring reports;

• Insufficient prior diagnosis of major difficulties;

• Lack of planned and systematic initiatives in order to support teachers in the development of pedagogical

competence.
•Lengthy internal decision-making mechanisms that delay the identification of problems and their immediate

correction;

• Lack of initiatives planned and systematic support to teachers in order to develop pedagogical competence.

8.2.3. Oportunidades 

•Reflexão sobre o ciclo de estudos associado ao processo de avaliação;

•Aprofundamento de relações de trabalho entre a UNIQUA e o Conselho Pedagógico, Conselho Técnico-

Científico e Coordenador de Curso
•Contributo dos processos de realização dos relatórios de Monitorização na definição de ações de melhoria;

•Intensificar o estudo de caracterização do insucesso escolar; 

•Intensificar o estudo das causas de abandono escolar.

8.2.3. Opportunities 

• Reflection on the study cycle associated with the evaluation process;

• Deepening of working relationships between UNIQUA and the Pedagogical Council, Technical-Scientific

Council and Course Coordinator
• Contribution of the monitoring reports realization processes in the definition of improvement actions;

• Enhance the characterization failure;

• Intensify the study of the of school leaving causes.

8.2.4. Constrangimentos 

•A indefinição da rede de oferta do Ensino Superior;

•Número insuficiente de recursos humanos não docentes;

•Financiamento do Ensino Superior; 
•Falta generalizada da formação dos docentes em mecanismos de garantia de qualidade.

8.2.4. Threats 
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• The uncertainty of the supply network of Higher Education;

• Insufficient non-teaching staff human resources;
• Financing of Higher Education;

• General lack of teacher training in quality assurance mechanisms.

8.3. Recursos materiais e parcerias

8.3.1. Pontos fortes 
•Instalações laboratoriais de qualidade;

•Existência de equipamentos de laboratório em quantidade satisfatória; 

•Existências de equipamentos didácticos;

•Protocolos de colaboração com empresas;
•Existências de equipamentos reais de uso industrial resultantes de colaboração com empresas.

8.3.1. Strengths 

• Quality laboratory facilities;
• Existence of laboratory equipment in satisfactory quantity;

• Stocks of didactic equipment;

• Protocols for collaboration with companies;

• Stocks of actual equipment usage resulting from collaboration with industrial companies.

8.3.2. Pontos fracos 

•Dificuldade financeira para aquisição e manutenção dos equipamentos;

•Falta de equipamento para maior abrangência nas prestações de serviço e investigação orientada.

8.3.2. Weaknesses 

• Financial difficulty for acquisition and maintenance of equipment;

• Lack of equipment for greater inclusiveness in service provision and oriented research.

8.3.3. Oportunidades 

•Reequipar os Laboratórios no sentido de atualizar, aprofundar e aumentar a abrangência em diversos

domínios de especialização do ciclo de estudos;

•Necessidade de complementar as competências internas com recursos profissionalizantes externos;
•Actualização de equipamentos didácticos.

•Aquisição de equipamentos para actividades de Investigação e Desenvolvimento.

•Aprofundar relações de cooperação com entidades externas.

8.3.3. Opportunities 

• Laboratories retool in order to update, enhance and deepen the scope in various fields of specialization of the

study cycle;

• Need to supplement internal skills with external professional resources;
• Update of didactic equipment.

• Acquisition of equipment for research and development activities.

• Deepen cooperation relations with external entities.

8.3.4. Constrangimentos 

•Financiamento dos recursos condicionados pelas restrições orçamentais;

•Custo elevado da manutenção e substituição de instalações e equipamentos

8.3.4. Threats 

• Funding resources constrained by budgetary constraints;

• High cost of maintenance and replacement of facilities and equipment

8.4 Pessoal docente e não docente

8.4.1. Pontos fortes 
•Qualificações de nível de formação avançada do pessoal docente;
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•Equipa docente do ciclo de estudos com um número significativo de Doutores nas áreas predominantes do
curso;

•Pessoal docente com desenvolvimento contínuo de actividade de investigação aplicada através de

publicações em revistas e participação em conferências; 

•Pessoal docente com desenvolvimento contínuo de actividade de investigação aplicada através da orientação
de projectos para empresas;

•Pessoal docente com experiência profissional nas áreas predominantes do curso;

•Pessoal docente com desenvolvimento contínuo de actividade de desenvolvimento tecnológico através de

prestações de serviços ao exterior;
•Pessoal docente acessível e prestável na óptica do estudante com existência de várias formas de contacto

para esclarecimentos relacionados com as unidades curriculares, funções pedagógicas ou administrativas do

ciclo de estudos.

8.4.1. Strengths 

• Advanced training qualification-level of academic staff;

• Academic staff of the study cycle with a significant number of Doctors in predominant areas of the course;
• Teaching staff with ongoing development activity applied research through publications in journals and

conference participation;

• Teaching staff with continuous development of applied research activity through the guidance of projects for

companies;
• Teaching staff with professional experience in the predominant areas of the study cycle;

• Teaching staff with continuous development of technological development activity through the provision of

services abroad;

• Teaching staff approachable and helpful from the perspective of the student with the existence of various
forms of contact for questions related to the courses, teaching or administrative functions of the study cycle.

8.4.2. Pontos fracos 

•Inexistência de centro de investigação da instituição;
•Qualificações/nível de formação do pessoal não docente;

•Falta de técnicos de laboratórios;

•Qualificação/nível de formação profissional do pessoal técnico de laboratórios;

•Número insuficiente de pessoal técnico especializado para os laboratórios;
•Reduzido número de docentes com o título de especialistas;

•Falta de pessoal administrativo;

•Excesso de burocracia. 

8.4.2. Weaknesses 

• Lack of research center of the institution;

• Qualifications / training level of the non-teaching staff;

• Lack of laboratory technicians;
• Qualification / level of training of the technical staff of laboratories;

• Insufficient number of specialized technical personnel for laboratories;

• Reduced number of teachers with the title of experts;
• Lack of administrative staff;

• Excessive bureaucracy.

8.4.3. Oportunidades 

•Necessidade de qualificação/formação do pessoal não docente;
•Necessidade de qualificação/formação do pessoal técnico qualificado;

•Necessidade de qualificação/formação pedagógica do pessoal docente;

•Prestação de serviços e de actividades de investigação em países da CPLP.
•Aumento da capacidade de resposta à procura de oferta formativa nas áreas predominantes do curso.

8.4.3. Opportunities 

• Need qualification / training of non-teaching staff;
• Need qualification / training of qualified personnel;

• Need qualification / pedagogical training of teachers;

• Providing services and research activities in CPLP countries.

• Increased capacity to meet the demand for training provision in predominant areas of the course.

8.4.4. Constrangimentos 
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•Financiamento dos recursos insuficiente para contratação de pessoal docente, não docente e técnico.
•Financiamento dos recursos insuficiente para investimento na formação avançada de pessoal docente

•Financiamento dos recursos insuficiente para investimento na formação de pessoal não docente e técnico.

8.4.4. Threats 
• Insufficient funding resources to hire staff, non-teaching and technical.

• Insufficient funding resources for investment in advanced training of teaching staff

• Insufficient funding resources for investment in the training of technical and non-teaching staff.

8.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem

8.5.1. Pontos fortes 
•Existência do gabinete E+ para apoio pedagógico e de aconselhamento aos estudantes sobre o seu percurso

académico; 

•Oferta em regime pós-laboral com plano de estudos aconselhado para público trabalhador estudante;

•Medidas de promoção da integração dos estudantes na comunidade académica; 
•Espaços/recursos de aprendizagem disponibilizados aos estudantes;

•Bom relacionamento entre docentes e estudantes, caraterizado por uma grande proximidade e informalidade.

8.5.1. Strengths 
• Existence of cabinet + E to support teaching and counseling students on their academic record;

• Offer under after-employment with the syllabus recommended for worker student public;

• Measures to promote the integration of students in the academic community;
• Spaces / learning resources available to students;

• Good relationships between teachers and students, characterized by a close proximity and informality.

8.5.2. Pontos fracos 

•Inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo de ensino/aprendizagem ainda não
implementado; 

•Insuficiente divulgação das medidas de apoio e de aconselhamento existentes;

•Pouco envolvimento dos estudantes na avaliação dos recursos/medidas disponibilizados;
•Dificuldade dos “estudantes a tempo parcial” em usufruir das medidas e dos recursos disponibilizados;

•Número reduzido de estudantes em mobilidade;

•Dificuldade de atracção de público através do CNA

8.5.2. Weaknesses 
• Satisfaction surveys of students in the improvement of the teaching / learning process not yet implemented;

• Insufficient dissemination of the existing support and counseling;

• Little involvement of students in resource assessment / measures available;
• Difficulty of "part-time students" to take advantage of the measures and available resources;

• Reduced number of mobile students;

• Difficulty in attracting public through National Competition for Access (NCA)

8.5.3. Oportunidades 
•Investimento nos recursos de aprendizagem disponibilizados aos estudantes (exploração das TIC; uso de

plataformas colaborativas);

•Uniformização da alocação de créditos ECTS nas unidades curriculares de forma a facilitar a mobilidade.
•Aumento de protocolos com instituições de ensino superior a nível nacional e internacional;

•Colaboração com países da CPLP

•Reflexão interna sobre o ciclo de estudos associada ao processo de avaliação.

•Introdução de novas metodologias de ensino/aprendizagem com formação de docentes. 
•Políticas de atribuição de benefícios sociais a estudantes carenciados;

•Centro para a Internacionalização e Mobilidade do IPS para promoção da mobilidade;

•Implementar o sistema de precedência na frequência da Unidades Curriculares de modo a melhorar o sucesso

escolar e evitar o abandono.

8.5.3. Opportunities 

• Investment in learning resources available to students (exploitation of ICT, use of collaborative platforms);

• Standardization of the allocation of ECTS credits in courses in order to facilitate mobility.
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• Increase protocols with higher education institutions nationally and internationally;

• Collaboration with CPLP countries

• internal reflection on the study cycle with the associated evaluation process.

• Introduction of new methods of teaching / learning with teacher training.
• Policies for allocating social benefits to needy students;

• Center for International Mobility and the IPS for promoting mobility;

• Implement the system of precedence in the frequency of Curricular Units to enhance school success and

avoid school leaving.

8.5.4. Constrangimentos 

•Deficiências de formação de base dos estudantes à entrada, nomeadamente nas áreas da Matemática e da

Física;
•Diminuição da apetência pelos cursos de Engenharia; 

•Medida de obrigatoriedade das provas de Matemática e Física e Química para ingresso nos cursos de

Engenharia já em vigor desde o actual ano lectivo 2012/2013; 

•Situação económica geral (limitações a nível da afetação de recursos, humanos e materiais); 
•Dificuldades de financiamento;

•Bloqueio de ordem financeira à mobilidade de estudantes.

8.5.4. Threats 
• Deficiencies in basic training of students to entry, particularly in the areas of Mathematics and Physics;

• Decreased appetite for Engineering courses;

• Requirement of of Mathematics and Physics and Chemistry proofs for admission in Engineering courses

already in place since the current academic year 2012/2013;
• General economic situation (at the level of affectation limitations of resources, human and material);

• Difficulties in financing;

• Blocking of financial mobility of students.

8.6. Processos

8.6.1. Pontos fortes 

•Informação alargada e acessível relativa a planos de estudo, metodologias e organização das unidades

curriculares; 

•Diversificação da operacionalidade do ensino/aprendizagem (presencial/autónomo) em função dos objectivos
gerais do ciclo de estudos e das unidades curriculares; 

•Coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos do ciclo de estudos;

•Existência de uma Unidade de Reconhecimento e Validação de Competências;

•Existência da ficha de unidade curricular disponibilizada no Sistema de Informação do IPS; 
•Medidas de apoio à inserção na vida activa.

8.6.1. Strengths 

• Extended and accessible information on curricula, methodologies and organization of courses;
• Diversification of the operability of the teaching / learning (classroom / independent) as a function of the

general objectives of the study cycle and curriculur units;

• Consistency of the syllabus with the objectives of the study cycle;

• Existence of of a Validation and Skill Recognition Unit;
• Existence of available curricular unit form in IPS Information System;

• Measures to support working life insertion.

8.6.2. Pontos fracos 
•Fraca interação com as empresas na implementação de metodologias de ensino/aprendizagem em campo;

•Poucos mecanismos de orientação dos docentes na implementação de metodologias de ensino/aprendizagem

inovadoras;

•Metodologias de ensino à distância, do tipo teórico/práticas inexistentes em algumas unidades curriculares.

8.6.2. Weaknesses 

• Weak interaction with businesses in implementing teaching / learning field methodologies;

• Few mechanisms of orientation of teachers to implement teaching / learning innovative methodologies;
• Distance learning methodologies, theoretical / practical type, nonexistent in some curricular units.
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8.6.3. Oportunidades 

•Introdução de metodologias de ensino inovadoras com formação de docentes;

•Introdução de metodologias de ensino à distância em todas as unidades curriculares na tipologia de horas
presenciais do tipo teórico/práticas.

•Implementação da metodologia de ensino aprendizagem PBL (Project Based Learning) em unidades

curriculares específicas;
•Reforço das relações de trabalho com o tecido empresarial através da reintrodução do Estágio Curricular no

plano de estudos;

•Aumento da colaboração com empresas de forma a fortalecer a implementação de metodologias de ensino em

ambiente de trabalho.

8.6.3. Opportunities 

• Introduction of innovative teaching methodologies with teacher training;

• Introduction of distance learning methodologies in all course units in the typology of classroom hours theory /
practice type.

• Implementation of PBL (Project Based Learning) teaching learning methodology in specific curricular units;

• Strengthening working relationships with the business through the reintroduction of the Curricular Training in

the syllabus;
• Increased collaboration with companies in order to strengthen the implementation of teaching methodologies

in the workplace.

8.6.4. Constrangimentos 
•Restrições financeiras decorrentes da recessão económica;

•Existência de outras Instituições de Ensino Superior com utilização de forma mais eficiente novas

metodologias de ensino/aprendizagem.

8.6.4. Threats 

• Financial constraints resulting from the economic downturn;

• Existence of other Higher Education Institutions with more efficient use of new methodologies of teaching /

learning.

8.7. Resultados

8.7.1. Pontos fortes 

•Preocupação Institucional com as taxas de insucesso e abandono escolar;

•Existência do Plano Institucional para Promoção do Sucesso Académico (PIPSA); 

•Utilização dos resultados da monitorização do sucesso escolar na definição de ações de melhoria do mesmo; 
•Medidas de combate ao insucesso com resultados demonstrados nos últimos três anos;

•Elevada Taxa de empregabilidade;

•Elevada taxa de inserção profissional nas áreas de especialidade do curso;

•Produção científica compatível com a missão da instituição e com as áreas de especialização do curso.

8.7.1. Strengths 

• Preoccupation with Institutional failure rates and dropout;

• Existence of Institutional Plan for Promoting Academic Success (PIPSA);
• Using the results of theacademic success monitoring in defining improvement actions;

• Measures to combat failure with results shown in the last three years;

• High rate of employment;

• High level of professional integration in the areas of expertise of the course;
• Scientific output compatible with the institution's mission and areas of study cycle specialization.

8.7.2. Pontos fracos 

•Existência de baixas taxas de sucesso académico em algumas áreas científicas e respetivas unidades
curriculares;

•Níveis de abandono preocupantes;

•Eficiência formativa baixa;
•Nível de Internacionalização

•Dificuldades no desenvolvimento do triangulo I+D+I (Investigação, Desenvolvimento e Inovação).
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8.7.2. Weaknesses 

• Existence of low rates of academic success in some scientific areas and respective courses;
• Concern levels of school leaving;

• Low formative efficiency;

• Degree of Internationalization

• Difficulties in developing the triangle I + D + I (Research, Development and Innovation).

8.7.3. Oportunidades 

•Desenvolvimento de um plano de formação pedagógica do pessoal docente, ajustado às necessidades

existentes;
•Promoção de medidas de apoio efetivo aos estudantes, em função das necessidades identificadas;

•Fortalecimento de medidas de combate ao insucesso e ao abandono;

•Promoção de medidas para incrementar a actividade científica de caracter aplicado pelos docentes.

•Medidas promovedoras do contributo para o desenvolvimento tecnológico da envolvente industrial. 

8.7.3. Opportunities 

• Developing a plan of pedagogical training for teaching staff, adjusted to requirements;

• Promotion of effective measures to support students, depending on the identified needs;
• Strengthening of measures to combat failure and school leaving;

• Promotion of measures to enhance the character of applied scientific activity by teachers

• Measures to promote the technological development of the industrial environment.

8.7.4. Constrangimentos 

•Situação económica geral (limitações a nível da afetação de recursos, humanos e materiais) 

•Dificuldades de financiamento.

8.7.4. Threats 
• General economic situation (at the level of affectation of human and material resources)

• Difficulties in financing.

9. Proposta de acções de melhoria

9.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

9.1.1. Debilidades 
•Existem dificuldades na captação de público a nível nacional pelo que urgem medidas de aumento da

atratividade do ciclo de estudos e de divulgação dos seus objetivos.

9.1.1. Weaknesses 
• There are difficulties in attracting public at national level whereby urge measures to increase the

attractiveness of the study cycle and disclosure of its goals.

9.1.2. Proposta de melhoria 

•De forma a ultrapassar as debilidades referidas em 9.1.1 propõe-se a introdução da unidade curricular
Estágio/Projeto em EACI. Esta medida irá intensificar as relações entre o ciclo de estudos e o tecido

empresarial facilitando a inserção profissional. O estudante terá oportunidade de consolidar a sua formação

profissionalizante aplicando os conhecimentos e saberes adquiridos através da realização de um estágio ou de
uma projeto, abrangendo as áreas de especialização do curso, Controlo e Processos e Instrumentação e

Medida.

9.1.2. Improvement proposal 

• In order to overcome the weaknesses mentioned in 9.1.1, it is proposed the introduction of Final Internship /
Project in EACI. This measure will strengthen relations between the study cycle and the enterprises facilitating

employability. The student will have the opportunity to consolidate their professional training by applying the

knowledge and expertise acquired through the completion of an internship or a project, covering the areas of
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specialization of the course, Processes and Control and Instrumentation and Measurement.

9.1.3. Tempo de implementação da medida 
1 ano

9.1.3. Implementation time 

1 Year

9.1.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

Alta

9.1.4. Priority (High, Medium, Low) 

High

9.1.5. Indicador de implementação 

•Número de estágios/projetos desenvolvidos em empresas;

•Número de estudantes que iniciaram a vida ativa em empresas onde desenvolveram o estágio/projeto;
•Número de novas empresas a nível regional e nacional que ativaram/reativaram/intensificaram relações com o

ciclo de estudos.

9.1.5. Implementation marker 
• Number of placements / projects developed in companies;

• Number of students who began active working life in companies where they developed the internship / project;

• Number of new businesses at regional and national level that activated / reactivated / intensified relations with

the study cycle.

9.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade.

9.2.1. Debilidades 

•As atividades de operacionalização da UNIQUA no que diz respeito a inquéritos pedagógicos ainda não

implementada. 
•Inexistência de atividades planeadas e sistémicas no sentido de melhorar o desempenho pedagógico e a

disseminação das informações que constam nos relatórios anuais de monitorização.

9.2.1. Weaknesses 

• The operationalization of activities UNIQUA regarding the educational surveys not yet implemented.
• Absence of systemic and planned activities to improve their teaching performance and dissemination of the

information contained in the annual monitoring.

9.2.2. Proposta de melhoria 
Definição e clarificação sobre as formalidades da apresentação anual dos relatórios de monitorização, pelo

Coordenador de Curso aos Conselhos Técnico-Científico e Conselho Pedagógico, sua aprovação, e apoio à

implementação de ações de melhorias. O informe dos relatórios deverá também considerar dados relativos aos

inquéritos pedagógicos. Prevê-se com esta medida um reforço de relações entre a UNIQUA, os órgãos
referidos e o Coordenador de Curso no sentido de melhorar a qualidade do ensino.

9.2.2. Improvement proposal 

Definition and clarification about the formalities of submitting annual monitoring reports, by the Course
Coordinator to the Technical-Scientific Council and Pedagogical Council, approval, and implementation support

actions for improvement. The report should also consider the reports data on educational surveys. It is expected

this measure to strengthen relations between the UNIQUA, the Course Coordinator and the referred to improve

the education quality.

9.2.3. Tempo de implementação da medida 

1 ano
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9.2.3. Improvement proposal 

1 Year

9.2.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

Alta

9.2.4. Priority (High, Medium, Low) 
High

9.2.5. Indicador de implementação 

•Número de decisões eficazes/Número total de decisões tomadas para diminuir o número de situações de

insucesso escolar; 
•Taxa de sucesso escolar;

•Taxa de abandono escolar;

•Número de ações de melhoria implementadas.

9.2.5. Implementation marker 

• Number of effective decisions / Total number of decisions made to reduce the number school failure cases;

• Rate of school success;
• School leaving rate;

9.3 Recursos materiais e parcerias

9.3.1. Debilidades 

•Falta de equipamento para investigação orientada e dificuldades de financiamento para aquisição de novos

equipamentos e manutenção dos existentes.

9.3.1. Weaknesses 

• Lack of equipment for targeted research and funding difficulties for acquisition of new equipment and

maintenance of existing ones.

9.3.2. Proposta de melhoria 

•Aumento de receitas próprias pela via de intensificação de prestações de serviço ao exterior;

•Desenvolvimento de parcerias com Instituições de Ensino Superior e Empresas e partilha de equipamentos.

9.3.2. Improvement proposal 

• Increased own revenue by way of intensifying the provision of services abroad;

• Developing partnerships with Higher Education Institutions and Enterprises and sharing of equipment.

9.3.3. Tempo de implementação da medida 
2 Anos

9.3.3. Implementation time 

2 Years

9.3.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

Média

9.3.4. Priority (High, Medium, Low) 
Medium

9.3.5. Indicador de implementação 

•Número de prestações de serviço nas áreas de especialidades do ciclo de estudos realizadas com recurso a
equipamentos em campo;

•Número projetos de investigação orientada, num âmbito técnico-científico e/ou pedagógico, em colaboração
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empresas.

9.3.5. Implementation marker 
• Number of service provision in the areas of specialty cycle studies performed using equipment in the field;

• Number of targeted research projects, under a technical-scientific and / or teaching in collaboration

companies.

9.4. Pessoal docente e não docente

9.4.1. Debilidades 
•Ausência de Técnico de Laboratório e de apoio administrativo especializado para as áreas do curso

•Reduzido número de especialistas

9.4.1. Weaknesses 
• Absence of Laboratory Technician and specialized administrative support to the areas of the course

• Reduced number of experts

9.4.2. Proposta de melhoria 
•Recrutamento e formação com recurso a especialistas.

9.4.2. Improvement proposal 

• Recruitment and training with recourse to experts

9.4.3. Tempo de implementação da medida 

2 Anos

9.4.3. Implementation time 
2 Years

9.4.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

Média

9.4.4. Priority (High, Medium, Low) 

Medium

9.4.5. Indicador de implementação 
•Número de especialistas e técnico recrutados.

9.4.5. Implementation marker 

•Number of recruited experts and technician.

9.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem

9.5.1. Debilidades 

•O número estudantes em mobilidade é reduzido. A alocação de um número de créditos ECTS diferente nas

diversas unidades curriculares constitui uma dificuldade aos processos de Internacionalização.

•Embora a percentagem de preenchimento das vagas disponibilizadas esteja na ordem dos 98%, o número de
estudantes colocados através do CNA é reduzido. Apesar dos diversos constrangimentos devem ser

implementadas medidas para o aumento da atratividade do plano de estudo, como caraterizado por exemplo

por uma maior flexibilidade e facilitador da mobilidade e da inserção na vida ativa. 

9.5.1. Weaknesses 

• The number of students in mobility is reduced. The allocation of a number of ECTS credits in several different

courses constitutes a difficulty to the internationalization process.
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• Although the percentage of filling vacancies is available on the order of 98%, the number of students going

through the NCA is reduced. Despite various constraints measures to increase the attractiveness of the study
plan must be implemented, eg characterized by greater flexibility and facilitating mobility and integration in

active working life.

9.5.2. Proposta de melhoria 
•Uniformização do número de créditos ECTS em todas as unidades curriculares do ciclo de estudos que se

propõe seja de 6 ECTS de forma a manter o plano organizado em 6 semestres com cinco unidades curriculares

em cada semestre. Excetua-se o 6º semestre em que é introduzida a unidade curricular de Estágio/Projeto em

EACI com 12 créditos ECTS.

9.5.2. Improvement proposal 

•Uniformity of the number of ECTS credits in all units of the study cycle that is intended to be of 6 ECTS in order

to keep the plan organized into 6 semesters with five curricular units each semester. Exception to the 6th
semester in which the course is introduced the Internship / Project in EACI with 12 ECTS credits.

9.5.3. Tempo de implementação da medida 

1 Ano

9.5.3. Implementation time 

1 Year

9.5.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
Alta

9.5.4. Priority (High, Medium, Low) 

High

9.5.5. Indicador de implementação 

•Número de alunos em mobilidade;

•Número de alunos colocados através do CNA.

9.5.5. Implementation marker 

• Number of students in mobility;

• Number of students entering through CNA.

9.6. Processos

9.6.1. Debilidades 
•Fraca interação com as empresas na implementação de metodologias de ensino/aprendizagem;

•Poucos mecanismos de orientação dos docentes na implementação de metodologias de ensino/aprendizagem

inovadoras;
•Metodologias de ensino à distância, do tipo teórico/práticas inexistentes em algumas unidades curriculares.

9.6.1. Weaknesses 

• Weak interaction with businesses in implementing teaching / learning methodologies;

• Few mechanisms of orientation of teachers to implement teaching / learning innovative methods;
• Nonexistent distance learning methodologies, in theoretical / practical lectures in some curricular units.

9.6.2. Proposta de melhoria 

•Introdução de metodologias de ensino inovadoras com formação de docentes;
•Introdução de metodologias de ensino à distância em todas as unidades curriculares nas horas presenciais do

tipo teórico/práticas.

•Implementação da metodologia de ensino aprendizagem PBL (Project Based Learning) em unidades

curriculares específicas.
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9.6.2. Improvement proposal 
• Introduction of innovative teaching methodologies with teacher training;

• Introduction of distance learning methodologies in all classroom hours in theoretical / practical curricular units.

• Implementation of PBL (Project Based Learning) methodology in specific curricular units.

9.6.3. Tempo de implementação da medida 
2 Anos

9.6.3. Implementation time 

2 Years

9.6.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

Média

9.6.4. Priority (High, Medium, Low) 
Medium

9.6.5. Indicador de implementação 

•Número de unidades curriculares com metodologias de ensino à distância na componente de formação do tipo
teórico/práticas;

•Número de unidades curriculares com metodologias de aprendizagem PBL;

•Número de ações de formação pedagógicas no âmbito de metodologias de ensino inovadoras frequentadas

pelo corpo docente do ciclo de estudo.

9.6.5. Implementation marker 

• Number of curricular units with distance learning methodologies in theoretical / practical training component

• Number of curricular units with PBL learning methodologies;
• Number of attended pedagogical training under innovative teaching methodologies.

9.7. Resultados

9.7.1. Debilidades 

•Existência de baixas taxas de sucesso académico em algumas áreas científicas e respetivas unidades

curriculares;
•Níveis de abandono preocupantes;

•Eficiência formativa baixa;

•Nível de Internacionalização insuficiente

9.7.1. Weaknesses 

• Concern levels of school leaving;

• Low formative efficiency;
• Insufficient degree of Internationalization. 

9.7.2. Proposta de melhoria 

•Como medida de combate ao insucesso e ao abandono propõe-se uma redistribuição das unidades

curriculares da área da Matemática, com níveis de sucesso insuficientes, pelos 4 semestres do 1º e 2º ano
evitando assim desequilíbrios na distribuição do trabalho associado às mesmas.

9.7.2. Improvement proposal 

As a measure to combat failure and school leaving it is proposed a redistribution of curricular units in the area
of Mathematics, with insufficient levels of success, by 4 semesters of 1st and 2nd year avoiding imbalances in

the distribution of the work associated with them.

9.7.3. Tempo de implementação da medida 
1 Ano
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9.7.3. Implementation time 
1 Year

9.7.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

Alta

9.7.4. Priority (High, Medium, Low) 

High

9.7.5. Indicador de implementação 
•Índices de sucesso e abandono escolar.

9.7.5. Implementation marker 

•Success and school leaving rates.

10. Proposta de reestruturação curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1.1. Síntese das alterações pretendidas 

Pretende-se o reforço da componente profissionalizante promotora do aumento de sinergias entre o tecido

empresarial, a instituição e o ciclo de estudos. Prevê-se também que as alterações possam atenuar problemas

relacionados com os índices de insucesso e de abandono escolar . Procura-se também dinamizar a mobilidade.
As alterações envolvidas nesta proposta são:

a)Inclusão de uma unidade curricular Estágio/Projeto em EACI no plano de estudos dos cursos de forma a

viabilizar que esta UC possa ser realizada com base num estágio profissional. Associada à realização desta UC
é também introduzaida a UC de Inovação e Empreendedorismo.

b)Uniformização do número de créditos por UC;

c)Redistribuição das UCs de matemática, por um maior número de semestres de modo a evitar uma excessiva

concentração dessas UCs nos dois primeiros semestres do curso. As metodologias de ensino/aprendizagem
deverão ter um carater de aplicação imediata a problemas no domínio das áreas de especialidade do curso.

10.1.1. Synthesis of the intended changes 

Strengthen the vocational component that promotes increased synergies between the business community, the
institution and study cycle. It is also expected that the changes can alleviate problems related to failure rates

and dropout courses. It seeks also to streamline mobility. Essentially, the changes involved in this proposal are:

a) Inclusion of a Course Internship / Project EACI in the course’s curricular plan in order to enable that this

curricular unit can be performed based on a professional stage. Associated with this measure it is introduced
the Innovation and Entrepreneurship curricular unit

b) Standardization of the number of credits for each curricular unit;

c) Redistribution of Mathematics curricular units, into a greater number of semesters in order to avoid an

excessive concentration of these CU’s in the first two semesters of the course. The teaching / learning should
have a character immediately applicable to problems in the field of specialty areas of the course.

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida

Mapa

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:

Engenharia Automação, Controlo e Instrumentação

10.1.2.1. Study Cycle:

Automation, Control and Instrumentation Engineering
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10.1.2.2. Grau:

Licenciado

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

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

<no answer>

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area
Sigla /

Acronym

ECTS Obrigatórios /

Mandatory ECTS

ECTS Optativos /

Optional ECTS*

Controlo e Processos / Control and Processes CP 52 0

Instrumentação e Medida / Instrumentation and Measurement IM 50 0

Matemática / Mathematics MAT 24 0

Electrotecnia e Sistemas de Potência / Electrotechnics and

Pow er Systems
ESP 12 0

Mecânica dos Meios Sólidos / Solids Mechanics MMS 8 0

Ciências Empresariais e Comunicação / Business Sciences

and Communication
CEC 10 0

Electrónica e Telecomunicações / Electronics and

Telecommunications
ET 12 0

Informática / Informatics INF 6 0

Termodinâmica Aplicada / Applied Thermodynamics TA 6 0

(9 Items)  180 0

10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII – Novo plano de estudos - - 1º Ano/1º semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:

Engenharia Automação, Controlo e Instrumentação

10.2.1. Study Cycle:

Automation, Control and Instrumentation Engineering

10.2.2. Grau:
Licenciado

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

<sem resposta>

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

<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano/1º semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

1st Year/1st semester
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10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares /

Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area (1)

Duração /

Duration (2)

Horas Trabalho /

Working Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações /

Observations

(5)

Matemática I / Mathematics I MAT Semestral 160 TP-45;PL-30 6 Não optativa

Eletrotecnia / Electrotechnics ESP Semestral 160 TP-45;PL-30 6 Não optativa

Química / Chemistry CP Semestral 160 TP-30; PL-30 6 Não optativa

Introdução EACI / EACI

Introduction
MMS;CP;IM;CEC Semestral 160 TP-15; P~L-60; S-15 6 Não optativa

Introdução à Programação /

Introduction to Programming
INF Semestral 160 TP-45; PL-30 6 Não optativa

(5 Items)       

Mapa XII – Novo plano de estudos - - 1º Ano/ 2º semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:

Engenharia Automação, Controlo e Instrumentação

10.2.1. Study Cycle:

Automation, Control and Instrumentation Engineering

10.2.2. Grau:

Licenciado

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

<sem resposta>

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

<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano/ 2º semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

1st Year/ 2nd semster

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares /

Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area (1)

Duração /

Duration (2)

Horas Trabalho /

Working Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações /

Observations

(5)

Matemática II / Mathematics

II
MAT Semestral 160 TP-45; PL-30 6 Não optativa

Introdução à Eletrónica /

Introduction to Electronics ET Semestral 160 TP-60 6 Não optativa

Economia e Gestão /

Economics and

Management

CEC Semestral 160 TP-30; PL-30 6 Não optativa

Automação / Automation CP Semestral 160 TP-45; PL-30 6 Não optativa

Mecânica / Mechanics MMS Semestral 160 TP-45; PL-30 6 Não optativa

(5 Items)       
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Mapa XII – Novo plano de estudos - - 2º Ano/ 3º semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:

Engenharia Automação, Controlo e Instrumentação

10.2.1. Study Cycle:
Automation, Control and Instrumentation Engineering

10.2.2. Grau:

Licenciado

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

<sem resposta>

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

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

2º Ano/ 3º semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

2nd Year/ 3rd semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares /

Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area (1)

Duração /

Duration

(2)

Horas Trabalho /

Working Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações /

Observations

(5)

Matemática Aplicada / Applied

mathematics
MAT Semestral 160 TP-60 6 Não optativa

Automatismos Programáveis /

Programmable Automata
CP Semestral 160 TP-60; PL-30 6 Não optativa

Termodinâmica e Fluidos /

Thermodynamics and Fluids
TA Semestral 160 TP-60 6 Não optativa

Instrumentação I / Instrumentation

I
IM Semestral 160 TP-60; PL-30 6 Não optativa

Sinais, Sistemas e Simulação /

Signals, Systems and Simulation
CP Semestral 160 TP-45; PL-30 6 Não optativa

(5 Items)       

Mapa XII – Novo plano de estudos - - 2º Ano/ 4º semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:

Engenharia Automação, Controlo e Instrumentação

10.2.1. Study Cycle:

Automation, Control and Instrumentation Engineering

10.2.2. Grau:

Licenciado

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

<sem resposta>
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10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)

<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano/ 4º semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

2nd Year/ 4th semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares / Curricular

Units

Área Científica /

Scientific Area

(1)

Duração /

Duration

(2)

Horas Trabalho /

Working Hours

(3)

Horas Contacto /

Contact Hours

(4)

ECTS

Observações

/

Observations

(5)

Probabilidades e Estatística /

Probabilities and Statistics
MAT Semestral 160 TP-60 6 Não optativa

Microprocessadores /

Microprocessors
ET Semestral 160 TP-30; PL-45 6 Não optativa

Controlo de Sistemas / Control

Systems
CP Semestral 160 TP-60; PL-30 6 Não optativa

Instrumentação II / Instrumentation II IM Semestral 160 TP-45; PL-30 6 Não optativa

Processamento e Transmissão de

Sinal / Signals Processing and

Transmission

IM Semestral 160 TP-45; PL-30 6 Não optativa

(5 Items)       

Mapa XII – Novo plano de estudos - - 3º Ano/ 5º semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Automação, Controlo e Instrumentação

10.2.1. Study Cycle:

Automation, Control and Instrumentation Engineering

10.2.2. Grau:

Licenciado

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

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

<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

3º Ano/ 5º semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd Year/ 5th semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Área Científica / Duração / Horas Trabalho / Horas Contacto /

Observações

/
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Units Scientific Area

(1)

Duration

(2)

Working Hours

(3)

Contact Hours

(4)

ECTS Observations

(5)

Controlo Discreto / Discrete Control CP Semestral 160 TP-45; PL-30 6 Não optativa

Projeto Industrial / Industrial Project IM Semestral 160 PL-60;S-15;OT-15 6 Não optativa

Instrumentação e Medida /

Instrumentation and Measurement
IM Semestral 160 TP-45; PL-30 6 Não optativa

Tecnologia de Instalações de

Instrumentação / Instrumentation

Facilities Technology

IM Semestral 160 PL-60 6 Não optativa

Robótica / Robotics CP Semestral 160 TP-45; PL-30 6 Não optativa

(5 Items)       

Mapa XII – Novo plano de estudos - - 3º Ano/ 6º semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Automação, Controlo e Instrumentação

10.2.1. Study Cycle:

Automation, Control and Instrumentation Engineering

10.2.2. Grau:

Licenciado

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

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

<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

3º Ano/ 6º semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd Year/ 6th semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares /

Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area

(1)

Duração /

Duration

(2)

Horas Trabalho /

Working Hours

(3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações

/

Observations

(5)

Sistemas de Atuação Eletromecânica

/ Electric Drive Systems
ESP Semestral 160 TP-45; PL-30 6 Não optativa

Metrologia / Metrology IM Semestral 160 TP-30; PL-30 6 Não optativa

Supervisão e Controlo por

Computador / Supervisory and

Control Systems

CP Semestral 160 PL-60 3 Não optativa

Inovação e Empreendedorismo /

Innovation and Entrepreneurship
CEC Semestral 160 TP-45 3 Não optativa

Estágio/Projeto em EACI / Internship /

Project in EACI
IM/CP Semestral 400 OT-30 12 Não optativa

(5 Items)       
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10.3. Fichas curriculares dos docentes

Mapa XIII - Ana Isabel Matos

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Ana Isabel Matos

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada

em A1):

<sem resposta>

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

<sem resposta>

10.3.4. Categoria:
Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

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

100

10.3.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)

Mapa XIV - Matemática I / Mathematics I

10.4.1.1. Unidade curricular:

Matemática I / Mathematics I

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Jose António Caldeira Duarte

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Ana Isabel Matos, Ana Teresa Barros Santos, Anabela Pereira, Carla Rodrigues, Miguel Ângelo Bento Moreira,

Patrícia Ribeiro, Paula Reis, Sérgio Fernandes

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Ana Isabel Matos, Ana Teresa Barros Santos, Anabela Pereira, Carla Rodrigues, Miguel Ângelo Bento Moreira,

Patrícia Ribeiro, Paula Reis, Sérgio Fernandes

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objectivo desta disciplina é familiarizar os alunos com o método matemático, dotando-os de habilidades para

lidar desembaraçadamente com os mecanismos do cálculo diferencial e integral com funções de uma variável

real, tendo em vista proporcionar-lhes condições para mais tarde, saberem utilizar os seus conhecimentos em

situações da vida real e da engenharia em particular.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The aim of this course is to familiarize students with the mathematical method, providing them with skills to deal

glibly with the mechanism of differential and integral calculus of functions of one real variable, in order to
provide them the conditions to apply their knowledge in real life situations and in engineering.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

Funções Reais de Variável Real (frvr)
Generalidades. Limites; propriedades. F. contínuas, propriedades e prolongamento por continuidade. Teor. de

Bolzano, Weierstrass e continuidade da inversa. F. trigonométricas inversas.

2. Cálculo Diferencial

Derivada: definição e interpretações. Diferenciabilidade e suas propriedades; regras de derivação; derivada da

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/f209732d-cc61-dd5c-6336-507d20d52422/questionId/7997861d-8314-e981-b06b-507d0eba31be/annexId/1c10f3f5-3cc2-20ae-d15d-507d2020095d
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composta e da inversa; derivadas das f. trigonométricas inversas; diferencial. Teor. de Rolle, Lagrange e

Cauchy; regra de Cauchy. Derivadas de ordem superior; fórmulas de Taylor e de Maclaurin (resto de
Lagrange). Monotonia, extremos e concavidades.

3. Cálculo Integral

Primitivas: definição e propriedades. Primitivas imediatas. Primitivação por partes, substituição e

decomposição. Integral de Riemann; propriedades. Integral indefinido; propriedades. Teor. Fundamental da
Análise e fórmula de Barrow. Integração por partes e por substituição. Áreas e volumes de sólidos de

revolução. Integrais impróprios.

10.4.1.5. Syllabus:
1. Real functions of one real variable (rf1rv)

Basic notions. Limits; properties. Continuous functions, properties, continuous extension. Intermediate-Value,

Extreme-Value and inverse function theor.. Inverse trigonometric f..

2. Differential calculus
Derivative and its interpretations. Differentiable f., properties; differentiation rules; chain rule and inverse

function theor.; derivatives of inverse trigonometric f.; differential. Rolle’s, Mean-Value and Cauchy’s Mean-

Value theor.; Hospital’s rule. Higher-order derivatives; Taylor’s and Maclaurin’s formulas (Lagrange’s
remainder). Monotony, local extrema, concavities.

3. Integral calculus

Antiderivatives; properties. Immediate antiderivatives. Methods: parts, substitution, decomposition. Riemann

integral; properties. Indefinite integral; properties. Fundamental Theor. of Calculus, Barrow’s formula. Integration
by parts and by substitution. Areas and volumes of solids of revolution. Improper integrals.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Compreender noções gerais de frvr
Compreender a noção de limite e calculá-los

Identificar f. contínuas e prolongar por continuidade

Aplicar os Teor. de Bolzano e Weierstrass

Usar f. trigonométricas inversas
Compreender o significado da derivada

Identificar f. diferenciáveis e calcular derivadas

Determinar e usar o diferencial
Compreender e aplicar os Teor. de Rolle, Lagrange e Cauchy

Calcular limites pela Regra de Cauchy

Construir e aplicar as fórmulas de Taylor e MacLaurin (resto de Lagrange)

Estudar a monotonia, extremos e concavidades de uma f.
Identificar, formular e resolver problemas de optimização

Compreender a noção de primitiva e suas propriedades

Identificar primitivas imediatas e usar métodos de primitivação

Compreender o integral de Riemann e suas propriedades
Compreender e usar o integral indefinido e suas propriedades

Calcular integrais

Calcular áreas e volumes de sólidos de revolução
Identificar e calcular integrais impróprios

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

Understand basic notions on rf1rv

Understand the concept and evaluate limits
Identify continuous f., find continuous extensions

Apply Intermediate-Value and Extreme-Value theor.

Use inverse trigonometric f.
Understand the meaning of the derivative

Identify differentiable f. and evaluate derivatives

Find and apply the differential

Understand and apply Rolle’s, Mean-Value and Cauchy’s Mean-Value theor.
Evaluate limits with Hospital’s rule

Find and apply Taylor’s and Maclaurin’s formulas (Lagrange’s remainder)

Study f. monotony, local extrema and concavities

Identify, formulate and solve optimization problems
Understand the notion of antiderivative and its properties

Identify immediate antiderivatives and use methods for finding antiderivatives

Understand Riemann integral and its properties
Understand and apply the indefinite integral and its properties
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Evaluate integrals

Evaluate areas and volumes of solids of revolution
Identify and evaluate improper integrals

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Aulas Teórico-Práticas: Exposição da matéria seguida de resolução de exercícios; 
Aulas Práticas: Resolução de exercícios.

Avaliação contínua com a realização de 2 testes e 4 mini-testes (nas aulas praticas) e/ou avaliação por exame

final.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Theoretical-Practical classes: Theoretical exposure of the subjects followed by problems solving;

Practical classes: Problems solving.

Continuous assessment with 2 tests and 4 quizzes (in practical classes) and/or evaluation by final examination.

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

curricular.

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.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

In the theoretical-practical classes are presented the basic concepts of the different subjects of the syllabus
and the proofs of the main results, followed by problems solving. In this type of classes students will acquire an

overview of the themes and their interconnections.

In practical classes students will solve under the guidance of a teacher, a set of exercises, allowing them to gain

a deeper understanding of the subjects discussed.

10.4.1.9. Bibliografia principal:

Folhas editadas pelo Departamento de Matemática (disponíveis na reprografia, página da disciplina e Moodle).

Ron Larson, Robert P. Hostetler, Bruce H. Edwards, Cálculo – Volume I – 8ª edição, McGrawHill , 2006.
Campos Ferreira, J., Introdução à Análise Matemática; Fundação Calouste Gulbenkian, 1987.

Mapa XIV - Matemática II / Mathematics II

10.4.1.1. Unidade curricular:

Matemática II / Mathematics II

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

José António Caldeira Duarte

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Ana Isabel Matos, Ana Teresa Barros Santos, Anabela Pereira, Artur Miguel Cruz, Carla Rodrigues, Miguel

Moreira, Patrícia Ribeiro, Paula Reis, Sérgio Fernandes

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Ana Isabel Matos, Ana Teresa Barros Santos, Anabela Pereira, Artur Miguel Cruz, Carla Rodrigues, Miguel
Moreira, Patrícia Ribeiro, Paula Reis, Sérgio Fernandes

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

O objectivo desta disciplina é familiarizar os alunos com o método matemático, dotando-os de habilidades para
lidar desembaraçadamente com os mecanismos do cálculo matricial e vetorial, bem como o cálculo diferencial

com funções de variável vectorial, tendo em vista proporcionar-lhes condições para mais tarde, saberem

utilizar os seus conhecimentos em situações da vida real e da engenharia em particular.
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10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The aim of this course is to familiarize students with the mathematical method, providing them with skills to deal

glibly with the mechanisms of matricial and vectorial calculus, as well as with differential calculus of functions

of several variables, in order to provide them conditions to apply this knowledge in real life situations and in
engineering.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

1.Matrizes
Definição de matriz; matrizes especiais. Operações algébricas com matrizes. Matriz inversa. Operações

elementares e característica de uma matriz. Sistemas de equações lineares. Inversão de matrizes.

2.Determinantes

Definição, propriedades e métodos de cálculo. Aplicações dos determinantes - inversão de matrizes e Regra de
Cramer.

3.Valores e Vectores Próprios

Definição e determinação de valores e vectores próprios de uma matriz. Polinómio característico,
multiplicidades algébrica e geométrica.

4.Cálculo Vectorial

Definição dos produtos interno, externo e misto. Propriedades e aplicações.

5.Cálculo Diferencial em Rn
Campos escalares e vectoriais: noções básicas. Representação de superfícies e conjuntos de nível. Limites e

continuidade em campos escalares e vectoriais. Derivadas parciais, derivadas dirigidas e diferenciabilidade em

campos escalares. Matriz Jacobiana e diferenciabilidade em campos vectoriais. Operadores divergência e

rotacional.

10.4.1.5. Syllabus:

1.Matrices

Matrix definition, special matrices. Algebraic matrix operations. Inverse matrix. Elementary operations, rank of a
matrix. Linear systems. Gaussian elimination and its application to inverse matrix computation.

2.Determinants

Definition, properties and computing methods. Two applications of determinants: matrix inversion and Cramer’s

Rule.
3.Eigenvalues and Eigenvectors

Definition and computation of eigenvalues and eigenvectors of a matrix. Characteristic polynomial, algebraic

and geometric multiplicities.
4.Vectorial Calculus

Definitions of inner, cross and scalar triple products. Properties and applications.

5.Differential Calculus in Rn

6.Scalar and vector fields: basic definitions. Representation of surfaces and level sets. Limits and continuity in
scalar and vector fields. Derivatives and differentiability in scalar fields. Jacobian matrix and differentiability in

vector fields. Divergence and curl operators.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Após aprovação na Unidade Curricular, o aluno deverá ser capaz de:

Realizar operações algébricas com matrizes.

Calcular a inversa de uma matriz.

Resolver um sistema de equações lineares, aplicando o conhecimento matricial.
Analisar um sistema de equações, discutindo a sua possibilidade de solução.

Calcular o determinante de uma matriz.

Aplicar a noção de determinante ao cálculo da inversa de uma matriz e à resolução desistemas pela Regra de

Cramer.
Calcular os valores e vetores próprios de uma matriz.

Calcular os produtos interno, externo e misto de vetores.

Interpretar geométrica e/ou fisicamente estes conceitos.
Definir e descrever uma função de várias variáveis, em particular as funções escalares e vetoriais em R2 e R3.

Interpretar, discutir e aplicar os conceitos de limite, continuidade e diferenciabilidade de funções de várias

variáveis, em particular em R2 e R3.

Ser capaz de calcular e interpretar os operadores gradiente, divergência e rotacional.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

Upon approval in this Curricular Unit the student should be able to:

Perform algebric operations with matrices. 
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Compute the inverse of a matrix.
Solve a system of linear equations by applying the matrix knowledge.

Analyse a system of equations, discussing the possibility of a solution.

Calculate the determinant of a matrix. 
Apply the determinant concept to compute the inverse of a matrix and to solve linear systems by Cramer's

Rule.

Compute the eigenvalues and eigenvectors of a matrix. 

Compute the inner, cross and scalar triple products.
Interpret these concepts geometrically and/or physically.

Define and describe a function of several variables, in particular vector and scalar functions in R2 e R3.

Interpret, discuss and apply the concepts of limit, continuity, and differentiability of functions of several

variables, particularly in R2 and R3.
Compute and interpret the gradient, divergence and curl operators.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Aulas Teórico-Práticas: Exposição da matéria seguida de resolução de exercícios.
Aulas Práticas: Resolução de exercícios.

Avaliação contínua com a realização de 2 testes e 4 mini-testes (nas aulas praticas) e/ou avaliação por exame

final.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Theoretical-Practical classes: Theoretical exposure of the subjects followed by problems solving.

Practical classes: exercises solving.

Continuous assessment with 2 tests and 4 quizzes (in practical classes) and/or evaluation by final examination.

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

curricular.

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.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

In the theoretical-practical classes are presented the basic concepts of the different subjects of the syllabus
and the proofs of the main results, followed by problems solving. In this type of classes students will acquire an

overview of the themes and their interconnections.

In practical classes students will solve under the guidance of a teacher, a set of exercises, allowing them to gain

a deeper understanding of the subjects discussed.

10.4.1.9. Bibliografia principal:

Folhas editadas pelo Departamento de Matemática (disponíveis na reprografia, página da disciplina e Moodle);

F. R. Dias Agudo, Análise Real, vol II, Escolar Editora, 1990;
T. M. Apostol, Calculus, Vol2, Reverté, 1994;

C. Luz, A. Matos, e S. Nunes, Álgebra Linear (Volume I), ESTSetúbal, 2002;

A. Monteiro, G. Pinto, C. Marques, Álgebra Linear e Geometria Analítica (Problemas e Exercícios), McGraw-Hill,

1997;
N. Piskounov, N., Cálculo Diferencial e Integral, Volume II, Lopes da Silva Editora, Porto, 1987;

C. Sarrico, Cálculo Diferencial e Integral para funções de várias variáveis, leituras e exercícios, Esfera do Caos,

2009;
G. Strang, Linear Algebra and its Applications, Hartcout Brace Jonovich Publishers, 1998.

Mapa XIV - Matemática Aplicada / Applied Mathematics

10.4.1.1. Unidade curricular:

Matemática Aplicada / Applied Mathematics

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
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Miguel Ângelo Pereira Bento Moreira

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

Artur Miguel Cruz, Ana Isabel Matos, Cristina Almeida, Dina Salvador, Filomena Teodoro, Paula Pereira

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Artur Miguel Cruz, Ana Isabel Matos, Cristina Almeida, Dina Salvador, Filomena Teodoro, Paula Pereira

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os objectivos da unidade curricular “Matemática Aplicada” consistem na aprendizagem de áreas da

matemática chaves na compreensão, modelação, previsão, identificação e resolução de problemas da

engenharia em geral, fornecendo instrumentos poderosos para uma abordagem menos elementar das

disciplinas clássicas existentes nos curricula de engenharia.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The objectives of the course "Applied Mathematics" consist in learning key areas of mathematics in

understanding, modeling, prediction, identification and resolution of problems of general engineering, providing
powerful tools for a less elementary approach of classical existing curricula in engineering.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

. Integrais Múltiplos

Int. duplos e triplos: def., propriedades e aplicações. Mudança de variável.
2. Equações Diferenciais

Eqs. diferenciais ordinárias: eqs. difs. ordinárias de 1ª ordem; eqs. difs. totais exatas, de variáveis separáveis e

lineares; Eqs. difs. ord. lin. de ordem n de coefs. constantes.
3. Séries

Séries nums: Série convergente e resto de uma série. Critérios de convergência. Convergência absoluta.

Séries de potências: Domínio de convergência. Derivação e integração de séries de potências. Série de Taylor.

Representação de funções em série de potências.
4. Séries de Fourier

Def. e desenvolvimento de uma função em série de Fourier. Forma complexa da série de Fourier. Condições de

convergência. Séries de Fourier de funções usuais.

5. Transformadas de Laplace e de Fourier
Trans. de Laplace: def, propriedades e aplicações à resolução de equações diferenciais ordinárias lineares.

Trans. de Fourier: definição, propriedades e aplicações à análise harmónica.

10.4.1.5. Syllabus:
1. Multiple Integrals

Double and triple int.: Def., properties and applications. Change of variables.

2. Differential equations
Ordinary differential equations. First order differential equations: Solving methods for exact equations,

separable equations and linear first order equations. Linear equations with constant coefficients: properties

and solving methods.

3. Series
Infinite series: Convergent series and remainder of series. Convergence tests. Absolute convergence. Power

series: Domain of convergence. Differentiation and integration of power series. Taylor series. Power series

functions.

4. Fourier series
Def. and Fourier series of functions: Computation of the coefficients. Complex Fourier series. Convergence of

Fourier series. Fourier series of generic functions.

5. Laplace and Fourier Transforms

Laplace transf.: definition and properties. Solving Linear equations with constant coefficients with Laplace
transfs. Fourier transf: def. and properties. Harmonic analysis.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos propostos (Integrais múltiplos, equações diferenciais, séries numéricas e de
funções, e transformadas integrais), não só são um denominador comum na formação em engenharia como

fornecem os instrumentos necessários para o estudo das disciplinas nucleares de licenciaturas em

engenharia, tais como Mecânica Física, Termodinâmica, Mecânica de Fluidos, Vibrações e Ruído, Teoria de
Sistemas, Controlo, para referir apenas algumas dessas disciplinas.
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10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The proposed syllabus (Multiple integrals, differential equations, and numerical series and series of functions,
and integral transforms) not only are a common denominator in engineering education and provide the tools

necessary for the study of core subjects for degrees in engineering, such as Mechanics, Thermodynamics,

Fluid Mechanics, Vibrations and noise, Systems Theory, Control, to name just a few of these disciplines.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Consultar o ponto 6.2.1.8

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

See 6.2.1.8

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

curricular.

Metodologias de ensino e avaliação:
Em resultado da experiência adquirida adopto as seguintes metodologias de ensino:

1.As boas lições são como os bons improvisos, têm de ser bem preparadas;

2.As lições devem ter consideração as características dos alunos a que se destinam: é particularmente

importante que estejam adaptadas à preparação prévia destes;
3.Os conceitos básicos e a sua consolidação deve preceder a apresentação dos conceitos mais complexos.

Regra geral não existem atalhos nem tecnologias que permitam encurtar o processo de aprendizagem e que

substituam esse trabalho (normalmente árduo).
4.Procuro estimular a participação activa dos alunos na sala de aula e a realização, por parte destes, fora das

aulas, de trabalho regular e autónomo nas matérias ensinadas;

5.Procuro estimular o envolvimento do aluno em pesquisas e consultas críticas de tópicos actualizados

relacionadas com as matérias ensinadas e que ultrapassam os objectivos básicos da disciplina leccionada
nomeadamente trabalhos científicos recentes;

6.Tendo em vista melhor interagir com os meus alunos utilizo significativamente as chamadas novas

tecnologias de informação tais com as redes sociais, as plataformas de e/b-learning, as webpages, o email, etc,

etc. No entanto o instrumento que mais prezo no processo de aprendizagem é o livro;
7.No contexto das metodologias de avaliação procuro que estas estimulem o trabalho regular e autónomo do

aluno e o desenvolvimento da integração dos conhecimentos adquiridos. Defendo por isso sistemas de

avaliação que concomitantemente considerem a existência de testes parcelares, trabalhos para casa e
exames finais;

8. Finalmente, o entusiasmo na exposição dos assuntos abordados e uma boa dose de humor presente sempre

que possível, constituem ingredientes que também considero muito importantes.

Demonstração coerência:
Claramente, os pontos 3 e 4 (trabalho dentro da classe e fora dela por parte do estudante nos tópicos

ensinados) e o ponto 7 (avaliação com testes parcelares, trabalhos para casa e exames finais) são

ingredientes, eu diria, universais nos processos de aprendizagem/avaliação bem sucedidos e articulam-se

entre si na aquisição sustentável dos conhecimentos ensinados de forma coerente com os objectivos de
aprendizagem propostos.

Os restantes pontos da mesma secção constituem ingredientes adicionais universalmente aceites no contexto
das metodologias de ensino bem sucedidas.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Teaching methodologies and evaluation:

As a result of experience acquired I adopt the following teaching approach:
1.Good lessons are as good impromptu speeches (remembering Churchill), both must be well prepared; 

2.The lessons should take account the audience. It is of prime importance to adapt a lesson to the background of

the students;
3.The basic concepts and their consolidation must precede presentation of more complex concepts. Generally

there are no shortcuts or technologies to shorten the learning process and to replace the hard work (there are

no free lunches) by something softer;

4.I try to encourage the active participation of students in the classroom and the realization by them, outside of
class, independent and regular work on the subjects taught;

5.I try to encourage students to develop the subjects taught beyond the course objectives involving them

whenever possible in research;

6.In order to better interact with my students I use significantly modern tools related with the new information
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technologies, such as, social networking, platforms, e/b-learning platforms, web pages, e-mail, etc., etc.

However the instrument that I most like in the autonomous learning process is the book;

7.In the context of assessment methodologies I adopt the ones that stimulate regular and autonomous work of
the student and promote the integration of the knowledge acquired. So, I defend assessment systems that

simultaneously consider the existence of partial quizzes, homework assignments, as well as final exams;

8.Finally, the enthusiasm demonstrated during the lessons and a good dose of humor (present whenever

possible) is additionally ingredients that I claim very important ones.
Demonstration of the coherence:

Clearly, paragraphs 3 and 4 (working inside and outside of class by the student on the topics taught) and section

7 (partial evaluation with tests, homework assignments and final exams) are universal ingredients, I'd say, in the

successful processes of learning / evaluation which articulate with each other in the sustainable acquisition of
knowledge coherently with the proposed learning objectives.

The remaining points in the same section are additional ingredients universally accepted in the context of

successful teaching approaches.

10.4.1.9. Bibliografia principal:

Kreyszig, E., Advanced Engineering Mathematics, John Wiley & Sons, 1997.

Stewart, J., Calculus-4ª Edição, Brooks/Cole, 1999.

Mapa XIV - Projeto Industrial / Industrial Project

10.4.1.1. Unidade curricular:
Projeto Industrial / Industrial Project

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Carlos Manuel Canelas Banha (PL-60;S-15;OT-15)

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

<sem resposta>

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
<no answer>

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Habilitar os alunos com os conhecimentos teóricos e práticos de projecto de instrumentação. No final o aluno
deverá ser capaz de escolher, dimensionar e elaborar as peças constituintes de um projecto de instrumentação

Deverá ainda ser capaz de orçamentar, elaborar propostas, planear e coordenar uma obra de instrumentação.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Enable students with theoretical and practical knowledge of instrumentation project. At the end, students should

be able to design and prepare the constituent parts of an instrumentation project. Additionally, they should be

able to budget, elaborate develop proposals, plan and coordinate instrumentation work activities.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

1-INTRODUÇÃO AO PROJETO DE INSTRUMENTAÇÃO

- Fases de um projecto de instrumentação. Peças constituintes de um projecto. Atribuição de

responsabilidades, produção de documentos, revisão dos dados e a norma ISO. Simbologia ISA usada nos P&I. 
2 - PROJECTO DE INSTRUMENTAÇÃO 

- Planeamento de projecto 

- Lista de instrumentos 

- Folha de dados do processo 
- Especificação de instrumentos para consulta 

- Escolha da instrumentação que satisfaz a especificação 

- Process Hook’ up 
- Air Hook’up 

- Desenho de ligações eléctricas - Especificação de cabos eléctricos 

- Lista de cabos eléctricos - Lista de alarmes - Quadros eléctricos 

- Desenho do painel de controlo 
- Caderno de encargos de obras de instrumentação. 
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3 - ORGANIZAÇÃO DE OBRAS

4 - SEMINÁRIOS

10.4.1.5. Syllabus:

1- INTRODUCTION TO THE INSTRUMENTATION PROJECT 

- Phases of an instrumentation project. 

Constituent parts of a project. 
Assignment of responsibilities, document production, data review and ISO standards. 

ISA symbology used in P & I.

2 - PROJECT

- Project planning
- List of instruments

- Datasheet process

- Specification of instruments for procurement.
- Choice of instrumentation that meets the specification

- Process hook 'up

- Air hook'up

- Design of electrical connections - specification for electrical wiring
- List of electric cables - list of alarms - electrical switchboards and panels

- Design of control panels

3 - ORGANIZATION WORKS

4 - SEMINAR

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

O programa da unidade curricular, conjuntamente com os conhecimentos adquiridos nas outras unidades

curriculares do curso, permitem que o aluno elabore um projecto final de instrumentação desde a fase da
elaboração do caderno de encargos até ao planeamento de todas as tarefas conducentes à sua

implementação.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The program of the curricular unit, together with the knowledge acquired in other curricular units of the course,

allow students to prepare a final draft of instrumentation from the stage of preparation of tender documents to

the planning of all tasks leading to its implementation.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas – Exposição da matéria com a mostra de instrumentos, catálogos. 

Aulas práticas – Acompanhamento dos alunos na consulta de catálogos e documentação dos diversos

fabricantes com procura de soluções, elaboração de peças de projecto. Discussão critica com os diversos
grupos das suas soluções propostas. Seguimento dos planeamentos. 

Seminários – sobre temas específicos da área de instrumentação e controlo, nomeadamente da área do

Projecto de Instrumentação 

Método de avaliação
Teste escrito – Toda a matéria Teórica

- Discussão dos Projectos dos diversos grupos – A apresentação/discussão dos projectos é obrigatória e de

acordo com o planeamento de cada grupo, tendo como data limite, uma semana antes do final do período de

avaliações 
O projecto tem obrigatoriamente que ser entregue devidamente encadernado e em suporte informático uma

semana antes da data acordada para a apresentação

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures - Exhibition of matter with displays of instruments, catalogs.

Practical classes - Monitoring of students in consultation catalogs and documentation of various manufacturers

with finding solutions, developing parts of the project. Critical discussion with the various groups of their
proposed solutions. Follow-up schedules.

Seminars - on specific topics in the area of instrumentation and control, particularly in the area of

Instrumentation Project

Method of evaluation
Written Test - All matter Theory

- Discussion of Projects of various groups - Presentation / discussion of projects is required and in accordance

with the planning of each group, with a deadline, a week before the end of the semester

The project must be properly bound and delivered one week before the agreed date for the submission
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10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As metodologias de ensino cumprem os objectivos da unidade curricular uma vez que para além da

componente prática leccionada na sala de aula, existe uma componente de acompanhamento dos projectos

que são desenvolvidos pelos alunos

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodologies meet the objectives of the curricular unit once beyond the practical component in

the classroom, there is a monitoring components of the projects that are developed by the students

10.4.1.9. Bibliografia principal:

ANSI/ISA-5.1-2009 - Instrumentation Symbols and Identification

ISA-51.1-1979 (R1993) Process Instrumentation Terminology

ISA-5.4-1991 - Instrument Loop Diagrams
ISA-5.5-1985 - Graphic Symbols for Process Displays

ISA-7.0.01-1996 - Quality St. for Instrument Air

ISA-TR12.24.01-1998 - (IEC 60079-10 Mod) - Recommended Practice for Classifi. of Locations for Electrical
Install. Classified as Class I, Zone 0, Zone 1, or Zone 2

ISA-TR18.2.6-2012 - Alarm Systems for Batch and Discrete Processes

ISA-20-1981 - Specification Forms for Process Measurement and Control Instruments, Primary Elements, and

Control Valves
ISA-20.00.03-2001 - Specification Forms for Process Measurement and Control Instruments Part 3: Form

Requirements and Development Guidelines

ISA-RP42.00.01-2001 - Nomenclature for Instrument Tube Fittings

ANSI/ISA-75.11.01-1985 (R2002) - Inherent Flow Characteristic and Rangeability of Control Valves
ISA-TR91.00.02-2003 - Criticality Classif. Guideline for Instrumentation

Mapa XIV - Tecnologia de Instalações de Instrumentação / Instrumentation Facilities Technology

10.4.1.1. Unidade curricular:

Tecnologia de Instalações de Instrumentação / Instrumentation Facilities Technology

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Armando José Gomes Ferreira dos Santos PL-60

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

<no answer>

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Consolidação de conhecimentos adquiridos ao longo do curso em várias disciplinas, através do manuseamento

e montagem de cadeias integradas de instrumentação e sistemas de controlo.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Consolidation of knowledge acquired during the course in various disciplines, through the handling and

assembly of integrated chains of instrumentation and control systems.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
•Selecção dos instrumentos adequados a determinada finalidade.

•Calibração e ensaio de instrumentos.

•Projecto e montagem de uma cadeia fechada com instrumentação pneumática.
•Projecto e montagem de uma cadeia fechada com base num controlador programável.

•Projecto e montagem de uma cadeia fechada com módulos electrónicos em “rack”.
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10.4.1.5. Syllabus:

Selection of appropriate instrumentation for a particular purpose.
Instrumentation calibration and testing.

Design and assembly of a pneumatic instrumentation closed loop.

Design and assembly of a closed loop based on a programmable controller.

Design and assembly of a closed loop with a rack of electronic modules.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos visam atingir os objectivos da unidade curricular, utilizando equipamentos e

sistemas utilizados na indústria, através de trabalhos práticos de projecto, montagem e ensaio num processo
físico real.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The syllabus aims to achieve the objectives of the course, using equipment and systems used in the industry
through practical design, assembly and test on a real physical process.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

•Aulas de Laboratório: realização de trabalhos de montagem de instrumentos e sistemas de controlo, com
ensaios reais num processo físico.

•Avaliação: contínua durante a execução dos trabalhos de grupo, com entrega de relatórios (60%) e teste final

sobre os trabalhos realizados (40%).

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
•Laboratory classes: assembly of instruments and control systems, with actual tests on a physical process.

•Evaluation: continuous during execution of group works, with reports elaboration (60%) and final test about the

works done (40%).

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

curricular.

Através da utilização de instrumentos e sistemas de várias tecnologias utilizadas nos processos industriais,

proporciona-se aos estudantes a possibilidade de verificar e aprofundar na prática os conhecimentos
adquiridos nesta e noutras disciplinas.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Through the use on practical projects of instruments and systems of various technologies used in industrial
processes, students are provided with the opportunity to verify and deepen knowledge gained from this and

other disciplines.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
Katsuhiko Ogata;Engenharia de Controlo Moderno, Prentice/Hall do Brasil. ISBN: 85-7054-045-0

João Catarino;Projecto de Instrumentação

João Catarino;Sebenta de Instrumentação, EST

Gustavo da Silva;Instrumentação Industrial-Vol 1, EST, 2004. ISBN: 972-8431-22-8
Gustavo da Silva;Instrumentação Industrial-Vol 2, EST, 2004. ISBN: 972-8431-23-6

Mapa XIV - Inovação e Empreendedorismo / Innovation and Entrepreneurship

10.4.1.1. Unidade curricular:

Inovação e Empreendedorismo / Innovation and Entrepreneurship

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Fernando Manuel Valente TP-45

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Olgierd Swiatkiewicz

Maria Leonor Abrantes Pires

Cláudia Tiago Ramos Viana
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Elsa Cristina da Costa Ferreira

Rui Manuel Mendes Mansidão

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Olgierd Swiatkiewicz

Maria Leonor Abrantes Pires
Cláudia Tiago Ramos Viana

Elsa Cristina da Costa Ferreira

Rui Manuel Mendes Mansidão

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

•Conhecer processos e modelos de inovação, as fontes e obstáculos a esses processos, como se difunde a

inovação. 

•Saber qual o papel da inovação na competitividade, e qual o seu impacto em produtos e serviços
•Compreender o processo de geração e desenvolvimento de novas ideias 

•Realizar o diagnóstico e o estudo de viabilidade de uma nova empresa 

•Elaborar um plano de negócios 

•Compreender o processo de criação de empresas e acompanhar a evolução e desenvolvimento de uma
empresa

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

• Understand processes and innovation models, sources and threats, and how innovation spreads.
• Explain the role of innovation on competitiveness and its impact on products and services.

• Understand the process of creation and development of new ideas.

Diagnose and conduct feasibility studies for ou to create a new company
• Develop a business plan

• Understand the process of enterprise /company creation and monitor the progress and development of a

company

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1 – Gestão da Inovação 

Introdução e conceitos fundamentais. Processo de inovação/modelos. Fontes e obstáculos à inovação. Difusão

da inovação.
2 – A organização Inovadora

Características e Rotinas de Organizações Inovadoras. A inovação e a estrutura organizacional. Novos

modelos organizacionais. Certificação da IDI.

3 – Estratégias Fundamentais de Inovação
Estratégias de inovação. Diferentes tipologias.

4 – A Actividade Empreendedora

Conceitos básicos e terminologia. A importância social e económica do empreendedorismo.

Empreendedorismo e crescimento económico. A criatividade, a inovação e a tecnologia e a sua relação com o
empreendedorismo. 

5 – O Processo empreendedor: da ideia ao mercado

Análise da ideia e do potencial dos promotores do negócio. Análise das condicionantes externas. Definição da
estratégia competitiva. Definição da estratégia de marketing. As fontes de financiamento. 

6 – A concretização do projecto empreendedor

A Formalização do Plano de Negócios

10.4.1.5. Syllabus:
1 - Innovation Management

Introduction and basic concepts. Innovation process/ models. Sources and threats to innovation. Spread of

innovation.
2 - The Innovative Organization

Innovation opportunities. Innovation and Competitiveness. Innovation Process. Features and Routines of

Innovative Organizations. Innovation and the organizational structure. New organizational models. Certification

of P&DI
3 - Strategies for Innovation

Innovation strategies. Different typologies.

4 - The Entrepreneurial Activity

Conceptualization and terminology. The social and economic importance of entrepreneurship. Entrepreneurship
and economic growth. Creativity, innovation and technology and its relation to entrepreneurship. 

5 - The entrepreneurial process: from idea to practice.
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Analysis of the idea and business promoters’ potential. Analysis of external constraints. Definition of
competitive strategy. The sources of funding. 

6 - The implementation of the project 

How to build a Business Plan

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os tópicos que constituem o programa foram seleccionados de modo a proporcionarem um aprofundado

conhecimento sobre o processo de inovação e a sua importância na competitividade das organizações (pontos

1 a 3) e o processo empreendedor, enquanto processo holístico (pontos 4 a 6) e efeito potencial no
desenvolvimento económico. A organização e sequenciação dos conteúdos programáticos permitem a

aquisição de competências de forma faseada e coerente. Todos os conceitos e técnicas são abordados com o

recurso a casos práticos que permitem concretizar e exemplificar os diferentes pontos do programa.

A demonstração de atitudes e qualidades pessoais, nomeadamente a participação ativa nas aulas, e a partilha
de informações, bem como o sentido de responsabilidade e interesse pela auto-aprendizagem apoiam um

adequado alinhamento entre os conteúdos e os objectivos da Unidade Curricular.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The topics of the program were selected in order to provide a deep understanding of the innovation process and

its importance in the competitiveness of organizations (points 1 to 3) and the entrepreneurial process, as a

holistic process (points 4-6) and potential effects on economic development. The organization of the syllabus

will allow the acquisition of skills in a coherent way. All concepts and techniques are supported by case studies
in order to illustrate the different aspects of the program/syllabus.

Learning attitudes and personal qualities, including active participation in class and information sharing, as well

as a sense of responsibility and interest in self-learning will provide an adequate alignment between the
contents and the objectives of the curricular unit.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Estudo e discussão de temas/casos. São distribuídos temas/casos aos alunos que, em grupo, o analisam e

discutem. A componente prática desta disciplina implica a elaboração de um plano de negócios e a constituição
de uma empresa virtual o que por si só requer um trabalho intenso ao longo de todo o semestre .Seminários.

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,

compõe-se de três elementos: (1)um teste realizado na aula (40% da nota final), (2) resolução/elaboração e
apresentação de um caso/trabalho de grupo (20% da nota final em cada parte) e (3) Trabalho final de grupo (40%

da nota final)

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Understanding along with the discussion of different issues / cases. A range of different topics / cases are given

to a group of students, who will analyze and discuss them. This course involves a hands-on activity that

includes the preparation of a business plan and the creation of a virtual company, tasks that will require intense

work throughout the semester.Seminars.
Continuous evaluation and final exam.

The assessment by final exam does not include any element of continuous evaluation and is intended for

students who have preferred this option to continuous assessment as well as students who want to improve

their grade after concluding their continuous evaluation (can be positive or negative).
Continuous evaluation, which requires regular attendance and class preparation, consists of: (1) a test

conducted in class (40% of the final grade), (2) resolution and presentation of a case/ group work (20% of the

final grade in each part) and (3) a final group work (40% of final grade).

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

curricular.

Trata-se de uma Unidade Curricular teórico-prática, cuja dinamização assenta no estudo e discussão de

temas/casos. São distribuídos temas/casos aos alunos que, em grupo, o analisam e discutem. Alguns dos
tópicos da disciplina serão abordados no formato de seminário em que os alunos serão chamados a participar

activamente e até a responsabilizar-se pela sua organização. 

Na avaliação de conhecimentos, prevêem-se duas modalidades: a avaliação contínua e a avaliação por exame. 
A avaliação por exame não contempla nenhum elemento de avaliação contínua. 

A avaliação contínua, que pressupõe a frequência e a preparação regular/sistemática do aluno às aulas,

compõe-se de três elementos: (1)um teste realizado na aula (40% da nota final), (2) resolução/elaboração e
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apresentação de um caso/trabalho de grupo (20% da nota final em cada parte) e (3) Trabalho final de grupo (40%
da nota final)

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

This is a theoretical-practical curricular unit, based on the study and understanding along with the discussion of
different issues / cases. A range of different topics / cases are given to a group of students, who will analyze and

discuss them. Some of the topics covered by this course will be presented in seminars, where students will be

asked to participate actively and to take responsibility for their own organization.

In terms of knowledge, students will be assessed by: continuous evaluation and final exam.
The assessment by final exam does not include any element of continuous evaluation and is intended for

students who have preferred this option to continuous assessment. 

Continuous evaluation, which requires regular attendance and class preparation, consists of: (1) a test

conducted in class (40% of the final grade), (2) resolution and presentation of a case/ group work (20% of the
final grade in each part) and (3) a final group work (40% of final grade).

10.4.1.9. Bibliografia principal:

Audretsch D. (2002) Entrepreneurship: A Survey of the Literature, Institute for Development Strategies, Indiana
University & Centre for Economic Policy, Research (CEPR), London 

Dantas, J. (2001) Gestão da inovação, Vida Económica, Lisboa.

Deakins D., Freel M. (2003) Entrepreneurship and small firms, McGraw-Hill High Education, Glasgow
Sarkar, S (2007) Empreendedorismo e inovação, Escolar Editora, Lisboa. 

Oliveira, A. (2008) Criação de empresas, Edweb, ANJE, Lisboa. 

Tidd J., Bessant J., Pavitt K., (2003) Gestão da Inovação, Monitor, Lisboa.

Touchie R. (1991) Como preparar um plano de negócios, Edições CETOP, Lisboa.

Mapa XIV - Estágio/Projeto em EACI / Internship / Project in EACI

10.4.1.1. Unidade curricular:

Estágio/Projeto em EACI / Internship / Project in EACI

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Victoria de Los Angeles Reyes Cortés Ferreira OT 30

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

José Miguel Costa Dias Pereira

Paulo Alexandre Fernandes Ferreira
Paulo Alexandre Sousa Felício

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

José Miguel Costa Dias Pereira
Paulo Alexandre Fernandes Ferreira

Paulo Alexandre Sousa Felício

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
• Promover o enriquecimento da componente profissional e desenvolver aptidões técnicas dos estudantes.

• Facilitar a inserção no mercado de trabalho.

• Permitir desenvolver um projecto em contexto real de trabalho.

O estudante terá oportunidade de desenvolver e aplicar de métodos específicos, nos domínios da Engenharia
de ACI, e/ou do aprofundamento da aprendizagem e promoção de capacidades e competências numa

organização externa, nomeadamente:

Organizar, planear, gerir projetos e atividades profissionais ou técnicas; 

Invar face à resolução de problemas imprevisíveis nas áreas de ação;
Tomar de decisões em contextos imprevisíveis de trabalho ou estudo;

Assumir a responsabilidade de gerir o desenvolvimento profissional de indivíduos e grupos;

Trabalhar de forma independente e autónoma mesmo em contexto de trabalho de grupo;
Realizar trabalho de investigação orientada, recolher dados, analisar e interpretar resultados;

Integrar conhecimentos, capacidades e competências.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
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•Promote the enrichment component of professional development and technical skills of students;
•Facilitate the integration into the labor market;

•Allow the project development in a real work environment.

The student will have the opportunity to develop and apply specific methods in the fields of ACI Engineering, and

/ or deepening of learning and promotion of skills and competencies in an external organization, including:

•Organize, plan, manage projects and professional activities or techniques;

•Innovate in face to unpredictable problem solving in the areas of action;
•Taking decisions in unpredictable contexts of work or study;

•Take responsibility for managing professional development of individuals and groups;

•Work independently and autonomously even in the context of group work;

•Undertake research oriented work, collect data, analyze and interpret results;
•Integrate knowledge, skills and competencies.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

1-Proposta do tema devidamente enquadrado nas áreas da Engenharia de Automação, Controlo e
Instrumentação: o tema deverá 

•Incluir questões e problemas relevantes nas áreas;

•Referir os conhecimentos teóricos necessários com indicação de referências bibliográficas;
•Inserir-se no domínio restrito de forma a poder ser desenvolvido em profundidade;

•Ser adequado ao tempo previsto para a sua realização apresentando cronograma das atividades.

2- As propostas deverão ser claras quanto a: resultados de aprendizagem esperados;

responsabilidades das partes envolvidas, requisitos e critérios aplicáveis aos resultados.
As propostas deverão estar em conformidade com regulamentos institucionais sobre a realização de

estágios/projetos.

3-Escrita de relatório e apresentação pública.

10.4.1.5. Syllabus:

1 - Proposed theme properly framed in the areas of Automation Engineering, Control and Instrumentation: the

subject must:

•Include issues and relevant problems in the areas;
•Relate the theoretical knowledge required with indication of references;

•Relate to the restricted domain so that it can be developed in depth;

•Be appropriate to the time set for completion of presenting schedule activities.

2- Proposals should be clear about: learning outcomes;
responsibilities of the involved parties, requirements and criteria for results.

Proposals must comply with regulations on institutional traineeships / projects.

3 - Written report and public presentation.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

A elaboração da proposta do tema de realização do estágio/projeto final nas áreas do ciclo de estudos, de

acordo com a sequência de atividades incluídas no conteúdo programático, desde a fase de elaboração da

proposta, planeamento de e cronograma das atividades, recolha de dados, implementação, obtenção e análise
dos resultados, escrita de relatório e prova de apresentação pública permitirá ao estudante desenvolver as

competências para gerir, planear, organizar, inovar, tomar decisões, integrar conhecimentos e atuar com

responsabilidade.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The preparation of the proposed theme for the traineeship / final project in the areas of the course, according to

the sequence of activities included in the curriculum, since the preparation of the proposal, planning and

scheduling of activities, data collection , deployment, retrieval, and analysis of results, report writing and public
presentation of evidence will allow the student to develop the skills to manage, plan, organize, innovate, make

decisions, integrate knowledge and act responsibly.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino e aprendizagem é predominantemente do tipo de orientação tutorial com

desenvolvimento de estudo e trabalho autónomo. Os estágios/projetos poderão ser propostos por organizações

externas à escola, por docentes, ou outros, devendo estar claramente enquadrados no âmbito do curso de
EACI. 

Os estudantes poderão propor projetos que envolvam empresas desde que as propostas sejam previamente

submetidas a um docente de forma a obter sugestões e comentários.

O trabalho será avaliado por um júri constituído por um docente das áreas do curso, um representante da
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organização externa e o docente orientador. Os critérios de avaliação baseiam-se no cumprimento dos

objectivos demonstrados pelas actividades desenvolvidas e qualidade dos resultados obtidos. Serão

ponderados: a preparação da proposta do tema, o trabalho de investigação orientada, o desenvolvimento e

implementação, resultados, relatório e apresentação/discussão pública.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The methodology of teaching and learning is predominantly the type of tutorials with study and development of

autonomous work. The internships / projects may be proposed by external organizations, by teachers, or others,
and should be clearly framed within the course for EACI.

Students may propose projects involving companies provided that the proposals are first submitted to a teacher

to obtain suggestions and comments. The student should always participate in the formal proposal whether

proposed by himself, by the organization or by an external organization.
The work will be evaluated by a jury consisting of a course areas professor, a representative of the organization

and the advisor. The evaluation criteria are based on the achievement of the objectives stated by the activities

and quality of results. Will be considered: the preparation of the proposed theme, the work focused research,
development and implementation, results, report and presentation / public discussion.

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

curricular.

A metodologia de ensino e aprendizagem é predominantemente do tipo de orientação tutorial responsabilizando
o estudante que deverá desenvolver a sua capacidade de trabalho autónomo. A metodologia de avaliação

permitirá demonstrar as competências, aptidões e capacidades desenvolvidas no processo de aprendizagem.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology of teaching and learning is predominantly the type of tutorials blaming the student that should

develop their ability to work autonomously. The evaluation methodology will demonstrate the skills, abilities and

skills developed in the learning process.

10.4.1.9. Bibliografia principal:

Devido à diversidade de trabalhos que podem vir a ser desenvolvidos não existe uma bibliografia específica

para esta unidade curricular. Esta deverá ser definida no âmbito de preparação da proposta e deverá estar

enquadrada nas áreas de especialidade do curso e nas áreas das ciências empresariais e comunicação assim
em documentos técnicos, artigos científicos com carácter aplicado e normas, entre outros.

Due to the diversity of work that can be developed there is no specific bibliography for this curricular unit. This
should be defined in the context of preparing the proposal and must be framed in the specialty areas of the study

cycle and in the areas of business and communication sciences as well as in technical documents, scientific

studies with applied character and standards, among others.


