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ACEF/1213/12852 — 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:
Mestrado em Informática de Gestão

A3. Study cycle:
Masters Degree in Management Informatics

A4. Grau:
Mestre

A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
Despacho 21891/2009, DR 2.ªSer., 190, 30/09, alterado p/Despacho 17323/2010 em DR, 2.ªSer. 223 17/11

A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Informática

A6. Main scientific area of the study cycle:
Informatics

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): 

481

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: 

<sem resposta>

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: 

<sem resposta>

A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
120

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

A9. Duration of the study cycle (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
4 semesters
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A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
25

A11. Condições de acesso e ingresso:
Podem candidatar-se ao Mestrado em Informática de Gestão
•Titulares do grau de licenciado em Informática de Gestão ou equivalente;
•Titulares de grau académico superior estrangeiro equivalente ao referido acima e conferido na sequência de
um 1º
ciclo de estudos organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um Estado aderente a
este
Processo;
•Titulares de um grau académico superior estrangeiro equivalente que seja reconhecido como satisfazendo os
objectivos do grau de licenciado em Informática de Gestão pelo Conselho Técnico-Científico da ESTSetubal/IPS;
•Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, na área da Eng. Informática de Gestão, que seja
reconhecido como atestando capacidade para realização deste ciclo de estudos pelo Conselho Técnico-
Científico da ESTSetubal/IPS.
Os candidatos à matrícula neste curso são seleccionados pela Comissão Científica do curso, tendo em
consideração os currículos académico,científico e profissional.

A11. Entry Requirements:
The following applicants may apply to the Masters Course in Management Informatics:
• Holders of a bachelor degree in Management Informatics or equivalent;
• Holders of an foreign academic degree equivalent to the referred above and conferred following a 1st cycle of
studies organized according to the principles of the Bologna Process by a State acceding to this process;
• Holders of an equivalent foreign academic degree recognized as meeting the objectives of bachelor degree in
Management Informatics by the Technical-Scientific Council of ESTSetubal / IPS;
• Holders of an academic, scientific or professional curriculum in the field of Management Informatics which is
recognized as attesting the capacity to carry out this cycle of studies by the Technical-Scientific Council
ESTSetubal / IPS.
Applicants for enrollment in the Master are selected by its Scientific Committee taking into consideration the
academic curriculum, scientific curriculum and professional resume of the candidates.

A12. Ramos, opções, perfis...

Pergunta A12

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

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 - ---
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A13.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Informática de Gestão

A13.1. Study Cycle:
Masters Degree in Management Informatics

A13.2. Grau:
Mestre

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*

Matemática Mat 6 0

Informatica Inf 73 0

Ciências Empresariais e Comunicação CEC 41 0

(3 Items)  120 0

A14. Plano de estudos

Mapa II - --- - 1/1

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Informática de Gestão

A14.1. Study Cycle:
Masters Degree in Management Informatics

A14.2. Grau:
Mestre

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:
1/1

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

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

Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area (1)

Duração /

Duration (2)

Horas Trabalho /

Working Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações /

Observations

(5)

Arquitectura de Serviços Inf semestral 205
TP:22.5 PL:22.5

OT:30
8 -

Integração e Segurança de

Sistemas Distribuídos
Inf semestral 205

TP:22.5 PL:22.5

OT:30
8 -

Interacção Pessoa-

Máquina
Inf semestral 205

TP:22.5 PL:22.5

OT:30
8 optativa

Desenvolvimento de

Aplicações para a Internet
Inf semestral 205

TP:22.5 PL:22.5

OT:30
8 optativa

Investigação Operacional Mat semestral 153 TP:60 OT:30 6 -

(5 Items)       

Mapa II - --- - 1/2

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Informática de Gestão

A14.1. Study Cycle:
Masters Degree in Management Informatics

A14.2. Grau:
Mestre

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:
1/2

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

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)

Ética e Sistemas de

Informação Empresariais
Inf/CEC semestral 205 TP:22.5 PL:22.5 OT:30 8 -

Portais e Comércio

Electrónico
Inf semestral 205 TP:22.5 PL:22.5 OT:30 8 -

Gestão de Sistemas de

Informação
Inf/CEC semestral 205 TP:22.5 PL:22.5 OT:30 8 optativa

Gestão de Projectos

Informáticos
Inf/CEC semestral 205 TP:22.5 PL:22.5 OT:30 8 optativa

Logistica CEC semestral 153 TP:30 OT:30 S:15 6 -

(5 Items)       
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Mapa II - --- - 2/1

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Informática de Gestão

A14.1. Study Cycle:
Masters Degree in Management Informatics

A14.2. Grau:
Mestre

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:
2/1

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

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 de Requisitos do

Projecto
Inf/CEC semestral 321 S:30 OT:60 12 -

Reconhecimento de

Padrões
Inf semestral 159 T:22.5 PL:22.5 OT:15 6 -

Sistemas de Apoio à

Decisão
Inf semestral 159 T:22.5 PL:22.5 OT:15 6 -

Gestão Estratégica CEC semestral 159 T:22.5 PL:22.5 OT:15 6 -

(4 Items)       

Mapa II - --- - 2/2

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Informática de Gestão

A14.1. Study Cycle:
Masters Degree in Management Informatics

A14.2. Grau:
Mestre

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

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
---
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A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2/2

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

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)

Projecto Inf/CEC semestral 798 OT:90 30 -

(1 Item)       

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)

Joaquim Belo Lopes Filipe

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 - O Mestrado em Informática de Gestão não exige estágio para os estudantes completarem a sua
formação.

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
O Mestrado em Informática de Gestão não exige estágio para os estudantes completarem a sua formação.

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>
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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.

O ciclo de estudos não inclui estágios nem períodos de formação em serviço.

A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training
periods.

The curriculum does not include any in-service training periods.

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:

O Mestrado em Informática de Gestão iniciou-se no ano letivo 2009/2010. Sendo um curso recente, ainda não
possui um
historial elevado de alumnae. A quase totalidade dos estudantes é estudante-trabalhador, o que é consentâno
com o facto de o Mestrado funcionar em horário pós-laboral. Isso significa que os estudantes não necessitam
de estágio para adquirir conhecimento sobre a realidade laboral, sendo o grau obtido tipicamente com um
projecto final de Mestrado. Este segue as mesmas regras formais que uma dissertação, incluindo a elaboração
de um relatório e subsequente discussão pública do trabalho perante um júri. O principal valor acrescentado do
Mestrado consiste em prover os alunos de conhecimentos avançados e actualizados em áreas que lhes
permitem aplicar a informática ao melhoramento da eficiência e à inovação de processos nas organizações em
que trabalham. 
Alguns estudantes completam o grau com base em equivalências a muitas unidades curriculares, em virtude
de deterem uma licenciatura pré-bolonha, concedidas pelo Conselho Técnico-Científico, o que significa que
muitos estudantes se inscrevem apenas no projecto final. 

A18. Observations:
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The Master in Management Informatics initiated activities in the academic year of 2009/2010. Being a recent
course there is not a high record of students with the degree. Most students are student-workers which
correlates with the fact that the Master has a post-laboral timetable.This means also that the students don't
need a unit of professional training to acquire knowledge about the work market. The degree is completed with a
final project. this project follows the same formal rules of a dissertation including writing a report and public
discussion of the work The main added value of the master is to provide the students with knowledge that is
both advanced and up to date in the area of management informatics so that they are better equipped to
improve processes and innovate at the workplace. 
Some of the students complete the Master using equivalences to many curricular units, if they have a pre-
Bolonha licenciate degree, that are awarded by the Scientific Council meaning that many students enroll only in
the final project.

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

Não

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
O mestrado em informática de gestão visa formar especialistas de informática que conjugam um bom nível de
conhecimento na área de gestão. Possibilita a integração nos quadros de qualquer empresa industrial,
comercial ou de serviços, contribuindo para a satisfação das necessidades empresariais ao nível do
desenvolvimento, utilização e gestão dos sistemas de informação, com competências para desempenhar um
papel de liderança em áreas como: organização do escritório eletrónico; gestão dos circuitos de informação
com suporte em sistemas computacionais; conceção e gestão de projectos que envolvam sistemas
computacionais distribuídos; análise, concepção e desenvolvimento de sistemas inteligentes de apoio à
decisão.

1.1. Study cycle's generic objectives.
The Masters in management informatics aims to train specialists that combine with computing a good level of
knowledge in the area of management. Enables integration in the frames of any industrial, commercial or
service, helping to meet the business needs in terms of development, use and management of information
systems, with the skills to play a leadership role in areas such as office organization electronic; management of
information circuits supported in computer systems; conception and management of projects involving
distributed systems, analysis, design and development of intelligent decision support.

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. O
Mestrado em Informática de Gestão aprofunda as competências inerentes ao grau de licenciatura, com
especial adaptação à licenciatura em Engenharia Informática leccionada na mesma instituição com o intuito de
melhorar a capacidade de análise crítica, formalização de problemas e soluções conceptuais, o desempenho
profissional e o desenvolvimento de competências em áreas complementares. Dirige-se a satisfazer
necessidades de formação sentidas na sociedade activa, em especial a da região de Setúbal

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 distribution of
technical and scientific knowledge and knowledge of a professional nature, through the articulation of study,
teaching,
targeted research and experimental development. Aims to be an institution strongly articulated
with the region, and contribute to creating a culture of encouraging entrepreneurship, innovation
technology, transfer of knowledge and technology between academia and enterprises and institutions. The MSc
in Management Informatics deepens the capacities inherent in the undergraduate degree, with special
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adaptation taught degree in Informatics Engineering from the same institution in order to improve the capacity
for critical analysis, formalization of conceptual problems and solutions, performance and professional
development skills in complementary areas. Directed to meet training needs felt in active society, especially in
the region of Setubal

1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
A ESTSetubal/IPS divulga um conjunto vasto de informação sobre o Mestrado em Informática de Gestão na sua
página
web, nomeadamente no que refere aos objetivos e competências do curso. Outras informações
complementares e
associadas a este ciclo de estudos são também disponibilizadas por essa via, nas quais se incluem os
Relatórios
de Concretização do Processo de Bolonha, contendo um conjunto vasto de informação sobre o funcionamento
do
ciclo de estudos e diversos indicadores que possibilitam avaliar o funcionamento do curso.
No início de cada semestre são organizadas reuniões com os docentes
intervenientes nas atividades letivas, de forma a assegurar que os objetivos são assimilados. No final do
semestre,
são realizadas reuniões com os estudantes, possibilitando recolher o feedback das atividades desenvolvidas.

1.3. Means by which the students and teachers involved in the study cycle are informed of its objectives.
The ESTSetúbal / IPS publishes a wide range of information about the Master in Computer Management on your
page
web, in particular as regards the objectives and competencies of the course. Other supplementary information
and
associated with this course of study are also available through this route, which include Reports
Implementation of the Bologna Process, containing a vast amount of information on the functioning of
cycle studies and evaluating various indicators that enable the operation of the course.
At the beginning of each semester are organized meetings with teachers involved in activities in order to ensure
that objectives are assimilated. At the end of the semester,
meetings are held with students, enabling collect feedback from activities.

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 três níveis: pelos órgãos de gestão que, de acordo
com as competências legalmente estabelecidas, asseguram níveis adequados de qualidade, desde a conceção
e a aprovação interna das estruturas e dos programas curriculares e suas alterações (Conselho Técnico
Científico - CTC) até ao acompanhamento da lecionação (Conselho Pedagógico-CP). Por outro lado, o
Coordenador de Curso (CC), nomeado pelo Diretor, assegura o cumprimento das orientações e das normas
definidas, velando pelo bom funcionamento e propondo ações de melhoria. Por fim, a Comissão Científica de
Mestrado (CCM), desempenha um papel de monitorização do ciclo de estudos e aconselhamento dos seus
intervenientes, através do acompanhamento da lecionação, aprovação e desenvolvimento da dissertação e
fornecimento de sugestões aos programas curriculares. No que se refere à distribuição do serviço docente,
esta é proposta pelas Áreas Científicas e aprovada pelo CTC.

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 management of the study cycle involves three levels of organizational structures: management by the
internal entities that, according to the legally established responsibilities, ensure appropriate levels of quality
from the design and internal approval of structures and curricula and their amendments (Technical Scientific
Council - TSC) until the monitoring of lecturing process (Pedagogical Council - PC). On the other hand, the
Course Coordinator (CC), appointed by the Director, ensures compliance with guidelines and standards set,
ensuring the smooth operation and proposing improvement actions. Finally, the Master Course Scientific
Committee (MCSC) performs the role of monitoring the study cycle, advising its stakeholders when required,
though monitoring the lecturing process, approval and development of the dissertation and providing
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suggestions to the curricula. Regarding the distribution of professors’ service, it is proposed by the Scientific

Areas and approved by TSC.

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.

No início do semestre, o Coordenador do curso promove reuniões com os docentes responsáveis pelas
unidades curriculares para preparar o funcionamento do semestre, incluindo o calendário escolar e o horário.
Os alunos são auscultados através de inquéritos realizados durante o seu percurso académico acerca da sua
perspectiva da qualidade do processo de ensino/aprendizagem, podendo dar sugestões de melhoramento.

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.

At the beginning of the semester the course coordinator has meetings with the lecturers that are responsible for
the curricular units (CUs) in order to prepare the semester, including the academic calendar and timetable.
Students are heard using questionnaires in specific moments in time, inquiring about their perspective on the
quality of the learning/teaching process and improvement suggestions are asked for.

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, a saber: Coordenador
de Curso, Comissão Científica de Mestrado, Conselho Pedagógico e Conselho Técnico-Científico. A Comissão
Científica de Mestrado procede a uma avaliação contínua do plano de estudos e sua adequação, detectando
eventuais falhas ou assincronias e indicando alterações a considerar. Complementarmente, a Escola dispõe de
uma estrutura local da Qualidade (que integra o Sistema Integrado de Gestão do IPS – SIGIPS). 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, tem
como função a coordenação das estruturas locais da Qualidade existentes nas Escolas, nos Serviços da
Presidência (SPR) e nos Servições de Acção Social (SAS) e tem competências ao nível da coordenação do
SIGIPS.

2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study cycle. 
The existing structures for quality assurance are defined in 2.1.1, as follows: Course Coordinator, Master
Course Scientific Committee, Pedagogical Council and Technical-Scientific Council. The Master Course
Scientific Committee carries out a continuous assessment of the curricula and its appropriateness, detecting
eventual faults and indicating changes to be considered. In addition, the school has planned a Quality local
structure (which includes the Integrated System of Management of IPS - SIGIPS). The Quality local structure is
centrally coordinated by the Unit for Evaluation and Quality of IPS (Uniqua / IPS) that, despite having no power to
intervene directly in the operation of the course, has the function of coordinating the Quality local structures of
the different Schools, in the Presidency Services (SPR) and the Social Action Services (SAS) and has skills in
the coordination of SIGIPS.

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

O Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) da ESTSetúbal/IPS pretende instituir os mecanismos para
monitorização do funcionamento da função de ensino-aprendizagem, em todos os seus níveis, partindo da base
da estrutura, a Unidade Curricular, passando pelos Cursos e terminando na Escola como um todo.
A estratégia para a monitorização, avaliação e melhoria do processo de ensino-aprendizagem consubstanciar-
se-á na elaboração de relatórios anuais de autoavaliação dos cursos, de acordo com termos de referência
devidamente especificados. Para cada nível serão definidos indicadores e procedimentos e o cronograma para
o desenvolvimento e conclusão da recolha de dados. Na definição da informação relevante para aferir da
qualidade do processo serão considerados os parâmetros incluídos nos documentos de acreditação preliminar
e os dados requeridos para elaboração do relatório de Bolonha. O responsável pelo SGQ na UO é o Professor
José Palma, Subdiretor da ESTSetúbal.

2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution. 
The Quality Management System of ESTSetúbal/IPS intends to establish the mechanisms to monitor the
functioning of the role of teaching-learning, in all its levels, starting at the base of the structure, the Curricular
Unit, going from Courses and ending at the School as a whole.
The strategy for the monitoring, evaluation and improvement of the teaching-learning process will come
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together in the elaboration of annual reports of self-evaluation of the courses, in agreement with the reference
terms properly specified. For each level will be defined indicators and procedures and also the chronogram for

the development and conclusion of data. In the definition of the information relevant to check the quality of the
process will be considered the parameters included in the preliminary accreditation documents and the data
required for the preparation of the Bolonha report. The person responsible for the Quality Management System
in the UO is Professor José Palma, Sub-director of ESTSetúbal.

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 SI da ESTSetúbal/IPS no início de cada semestre, com
todo 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 assegura 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 da 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 devem
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 (2012) 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_in stitucional-
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_ Inglês_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)

Auditório 100

Laboratório de Informática 50

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

Computadores 15

Projector video 1

3.2 Parcerias

3.2.1 Eventuais parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
A ESTSetubal/IPS tem vindo a apostar em parcerias internacionais, nomeadamente com países Lusófonos,
tendo já firmados acordos, através do IPS, designadamente com a Universidade de Belas, Angola (UniBelas).

3.2.1 International partnerships within the study cycle.
ESTSetubal/IPS has been seeking international partnerships, namely with the Portuguese speaking countries
having already signed some protocols, through IPS, namely with the University of Belas, Angola (UniBelas).

3.2.2 Colaborações com outros ciclos de estudos, bem como com outras instituições de ensino superior nacionais.
O Mestrado em Informática de Gestão constitui-se como uma possível continuação dos estudos da
Licenciatura em Engenharia Informática, ciclo de estudos do 1º ciclo lecionado na mesma instituição, mantendo
a coerência entre as unidades curriculares, utilizando as bases da licenciatura para aprofundar conhecimentos
e sem repetição de conteúdos. Além disso, tem havido colaboração com outras instituições de ensino superior
nacionais a nível dos projectos finais de mestrado, em especial com a presença de representantes dessas
instituições nos respectivos júris de avaliação.

3.2.2 Collaboration with other study cycles of the same or other institutions of the national higher education system.
The Master on Management Informatics is a continuation of the studies initiated with the Bachelor Degree in
Informatics Engineering, study cycle of the 1st cycle, given at the same institution, maintaining consistency
among curricular units, using the basis given in the bachelor degree course to deepen knowledge and without
repetition of contents. Furthermore, there is a permanent collaboration with institutions of the national higher
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education system at the level of master final project, especially with the presence of representatives of these
institutions as members of the assessment juri.

3.2.3 Procedimentos definidos para promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos.
A promoção da cooperação interinstitucional do ciclo de estudos faz-se através de contactos entre os
Coordenadores de Curso e/ou a Direcção da ESTSetubal/IPS com os responsáveis de outras instituições do
ensino superior. A celebração destes protocolos carece a sua aceitação pelo Conselho Técnico-Científico e são
aprovados pela Presidência do IPS. A nível internacional contam com o apoio do Centro para a
Internacionalização e Mobilidade do IPS (CIMOB-IPS). No ciclo de estudos, algumas das UC’s foram montadas e
inicialmente leccionadas por docentes do Instituto Superior Técnico, da Universidade Técnica de Lisboa.
Algumas unidades curriculares que lidam com competências na área da gestão são lecionadas por docentes
doutorados da Escola Superior de Ciências Empresariais (ESCE/IPS).

3.2.3 Procedures to promote inter-institutional cooperation within the study cycle.
The promotion of inter-institutional cooperation of the study cycle is accomplished through contacts between
the Couse Coordinator and/or the Board of Direction of the ESTSetubal/IPS with the people in charge in other
institutions. The establishment of these agreements requires the approval of the Technical-Scientific Committee
and the IPS Presidency. The Centre for Internationalization and Mobility of the IPS (CIMOB-IPS) operates at the
International Relations level. In the study cycle, some of the CU’s were assembled and initially lectured by
professors of the Instituto Superior Técnico, Technical University of Lisbon. Some CU’s related to management
are lectured by Ph.D. faculty of the School of Business (ESCE / IPS).

3.2.4 Práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.
A ESTSetubal/IPS tem procurado desde sempre promover parcerias com as empresas e instituições da região,
o que se tem traduzido no Mestrado em Informática de Gestão principalmente num leque de projectos finais
orientado essencialmente para a resolução de problemas concretos que foram colocados por empresas ou
instituições da região.

3.2.4 Relationship of the study cycle with business network and the public sector.
ESTSetubal/ IPS has always sought to promote partnerships with companies and institutions in the region, and
in the case of the Master of Management Informatics this is translated into a set of final projects that are
focused mainly in solving concrete problems that were raised by companies or institutions in the region.

4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - José António Moinhos Cordeiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José António Moinhos Cordeiro

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 (%):
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100

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

Mapa VIII - Nuno Miguel Vicente de Pina Gonçalves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Nuno Miguel Vicente de Pina 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:
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 - 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 - Miguel Jorge Monteiro Roseiro Boavida

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Miguel Jorge Monteiro Roseiro Boavida

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

<sem resposta>

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/2e281b65-6462-9357-5684-508e4914f672/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/c1f6923e-215c-241e-1c9e-50a5317f851e
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/2e281b65-6462-9357-5684-508e4914f672/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/17b26b38-3a5b-d805-3f30-50a5321d07a6
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/2e281b65-6462-9357-5684-508e4914f672/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/d0286ec5-03cb-d765-c423-50a532ad5fbe
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

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

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

Mapa VIII - João Paulo Portelinha Santos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Paulo Portelinha 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 (%):
100

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

Mapa VIII - Nuno Miguel Valero Ribeiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Nuno Miguel Valero Ribeiro

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor 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 Jorge da Silva Luz

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/2e281b65-6462-9357-5684-508e4914f672/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/e3b32d99-bb3c-31a3-4ccc-50a5329391ac
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/2e281b65-6462-9357-5684-508e4914f672/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/77af03c8-9653-906f-c5ee-50a5327a2fd3
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/2e281b65-6462-9357-5684-508e4914f672/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/7a830636-17fd-cdbb-8ec0-50a53493f3cf
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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 - 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

Mapa VIII - Rui Manuel Mendes Mansidão

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rui Manuel Mendes Mansidão

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/2e281b65-6462-9357-5684-508e4914f672/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/c9a21211-4e34-2d2e-252d-50a535ab0f8d
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/2e281b65-6462-9357-5684-508e4914f672/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/dc1f5514-1853-6b93-090e-50a5355c2403
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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 - Joaquim Belo Lopes Filipe

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Joaquim Belo Lopes Filipe

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 - Joaquim Manuel da Silva Ribeiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Joaquim Manuel da Silva Ribeiro

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor 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 - Rui Vasco Alves César das Neves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rui Vasco Alves César das Neves

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

<sem resposta>

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/2e281b65-6462-9357-5684-508e4914f672/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/50817202-727b-c248-9bb0-50a5357222b6
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/2e281b65-6462-9357-5684-508e4914f672/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/2278b351-d840-c09f-d92d-50b47495c56c
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/2e281b65-6462-9357-5684-508e4914f672/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/900f2a47-8c43-a682-c4ef-50c3095f89b2
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a 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 - Patrícia Alexandra Pires Macedo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Patrícia Alexandra Pires Macedo

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

José António Moinhos

Cordeiro
Doutor Computer Science 100 Ficha submetida

Nuno Miguel Vicente de

Pina Gonçalves
Mestre

Engenharia Electrotécnica e Computadores - Ramo

Informática e Computadores
100 Ficha submetida

Olgierd Sw iatkiew icz Doutor Gestão 100 Ficha submetida

Miguel Jorge Monteiro

Roseiro Boavida
Mestre Informática 100 Ficha submetida

João Paulo Portelinha

Santos
Mestre Informática 100 Ficha submetida

Nuno Miguel Valero

Ribeiro
Mestre Informática 100 Ficha submetida

Carlos Jorge da Silva Luz Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Anabela das Neves

Pereira
Mestre Matemática 100 Ficha submetida

Rui Manuel Mendes

Mansidão
Mestre Gestão 100 Ficha submetida

Joaquim Belo Lopes Filipe Doutor Informática 100 Ficha submetida

Joaquim Manuel da Silva

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/2e281b65-6462-9357-5684-508e4914f672/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/b96008ac-8265-44ab-0dd8-50c30a65f69b
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/2e281b65-6462-9357-5684-508e4914f672/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/a3204bc8-c17e-52a3-d0fb-50c30b530983
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/formId/2e281b65-6462-9357-5684-508e4914f672/annexId/c1f6923e-215c-241e-1c9e-50a5317f851e
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/formId/2e281b65-6462-9357-5684-508e4914f672/annexId/17b26b38-3a5b-d805-3f30-50a5321d07a6
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/formId/2e281b65-6462-9357-5684-508e4914f672/annexId/d0286ec5-03cb-d765-c423-50a532ad5fbe
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/formId/2e281b65-6462-9357-5684-508e4914f672/annexId/e3b32d99-bb3c-31a3-4ccc-50a5329391ac
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/formId/2e281b65-6462-9357-5684-508e4914f672/annexId/77af03c8-9653-906f-c5ee-50a5327a2fd3
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/formId/2e281b65-6462-9357-5684-508e4914f672/annexId/7a830636-17fd-cdbb-8ec0-50a53493f3cf
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/formId/2e281b65-6462-9357-5684-508e4914f672/annexId/c9a21211-4e34-2d2e-252d-50a535ab0f8d
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/formId/2e281b65-6462-9357-5684-508e4914f672/annexId/dc1f5514-1853-6b93-090e-50a5355c2403
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/formId/2e281b65-6462-9357-5684-508e4914f672/annexId/50817202-727b-c248-9bb0-50a5357222b6
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/formId/2e281b65-6462-9357-5684-508e4914f672/annexId/2278b351-d840-c09f-d92d-50b47495c56c
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Ribeiro Doutor Gestão 100 Ficha submetida

Rui Vasco Alves César

das Neves
Mestre Engenharia Electrotécnica e de Computadores 50 Ficha submetida

Patrícia Alexandra Pires

Macedo
Doutor Engenharia Electrotecnica e de Computadores 100 Ficha submetida

   1250  

<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
12

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

96

4.1.3.2.a Número de docentes em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos
12

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)

96

4.1.3.3.a Número de docentes em tempo integral com grau de doutor
6

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)

48

4.1.3.4.a Número de docentes em tempo integral com o título de especialista
<sem resposta>

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)

<sem resposta>

4.1.3.5.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um
ano

3

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)

24

4.1.3.6.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha)
4

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)

32

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/formId/2e281b65-6462-9357-5684-508e4914f672/annexId/900f2a47-8c43-a682-c4ef-50c3095f89b2
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/formId/2e281b65-6462-9357-5684-508e4914f672/annexId/b96008ac-8265-44ab-0dd8-50c30a65f69b
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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

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 (2012) 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.

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 especialista 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, 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, Centro de Cópias e Central Telefónica.

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.

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 e Compras 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. Dois 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

http://www.ips.pt/ips_si/web_base.gera_pagina?p_pagina=25747
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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, 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. Na ESTSetúbal/IPS todos os anos tem havido funcionários com
Desempenho Relevante e Excelente.

4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance. 
The evaluation of the performance of the non-teaching staff is carried out by SIADAP, and the results of that
evaluation have a bigger role than the objectives set, which should be measured based on indicators. The
evaluation is annual and concerns the performance of one calendar year, beginning with the contract, between
evaluators and the ones subject to evaluation, of the evaluation parameters, and it is done during January and
February of the following year. The evaluation intends to identify the improvement potential of the employees
and the diagnosis of training needs, being this a requirement for the alteration of remuneratory position in the
career. There were introduced percentages of 25% for Relevant Performance and, from these, 5% for
recognition of Excellent Performance. At ESTSetúbal/IPS every year there have been staff members with
Relevant and 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.

5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.1. Caracterização dos estudantes

5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género, idade, região de
proveniência e origem socioeconómica (escolaridade e situação profissional dos pais).

5.1.1.1. Por Género

5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Feminino / Female 29
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Masculino / Male 71

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 0

20-23 anos / 20-23 years 0

24-27 anos / 24-27 years 36

28 e mais anos / 28 years and more 64

5.1.1.3. Por Região de Proveniência

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

Região de proveniência / Region of origin %

Norte / North 0

Centro / Centre 10

Lisboa / Lisbon 90

Alentejo / Alentejo 0

Algarve / Algarve 0

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 0

Secundário / Secondary 11

Básico 3 / Basic 3 11

Básico 2 / Basic 2 11

Básico 1 / Basic 1 11

5.1.1.5. Por Origem Socioeconómica - Situação profissional dos pais

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

Situação profissional dos pais / Parents %

Empregados / Employed 17

Desempregados / Unemployed 6

Reformados / Retired 33

Outros / Others 17

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

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number

1º ano curricular do 2º ciclo 9

2º ano curricular do 2º ciclo 9

 18

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 25 25 25

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 15 32 14

N.º colocados / No. enrolled students 12 21 12

N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 12 21 12

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 10 10 10

Nota média de entrada / Average entrance mark 14 14 13

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+), com o objetivo de ajudar a promover o sucesso escolar dos
seus estudantes. Constituem tarefas do E+:
- Monitorizar o desempenho dos estudantes e estabelecer dispositivos de alerta de situações problemáticas; 
- Definir ações de recuperação de estudantes em situação de insucesso académico.
Como forma de apoiar o estudante o E+ promove uma rede de mentorado através do qual os estudantes
apoiam colegas dos anos anterior no seu 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 orientadas para os aspetos pedagógicos.

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
from previous years during their learning process.
Academic questions and others that a student might pose will be, first, dealt with the teacher responsible for the
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.

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
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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.
students’ integration in the community includes participation in the E+ tutoring network through which students
support colleagues from previous years. 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. Also, courses’ groups promote annual initiatives as the course week.

5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego. 
O Gabinete de Integração Profissional (GIP) visa o apoio à inserção na vida activa dos diplomados da
ESTSetúbal/IPS, auxiliando os alunos na procura do 1º emprego ou de estágios profissionais conducentes à sua
integração no mercado de trabalho. Gere, ainda, os estágios profissionais feitos nesta Instituição.
As principais funções do Gabinete de Integração Profissional (GIP) incluem entre outras:
Promoção e acompanhamento de Estágios e 1º Emprego;
Promoção de acções de formação complementar para facilitação do emprego;
Acompanhamento das acções de Empreendedorismo;
Divulgação junto da comunidade académica de ofertas de Estágio e/ou Emprego potenciadoras da integração
profissional dos Alunos finalistas e recém-licenciados da ESTSetúbal/IPS, bem como da reintegração
profissional dos seus Antigos Alunos;
Assegurar apoio e aconselhamento aos Alunos e Diplomados da ESTSetúbal/IPS na sua relação com o
mercado de trabalho;

5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities. 
The Office of Professional Integration (PI) is designed to support the working life of graduates of ESTSetúbal /
IPS, assisting students in finding the 1st employment or apprenticeships leading to their integration in the labor
market. Also manages traineeships made in this institution.
The main functions of the Office of Professional Integration (GIP) include among others:
     Promotion and monitoring of Stages 1 and Employment;
     Promotion of training for complementary facilitation of employment;
     Monitoring the actions of Entrepreneurship;
     Dissemination of the academic community offers internship and / or job enhancer of professional integration
Student finalists and recent graduates of ESTSetúbal / IPS as well as the reinstatement of its alumni;
     Ensure support and advice to students and graduates of ESTSetúbal / IPS in relation to the labor market;

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 SI 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
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. 
EST hasn’t used any pedagogical inquiries for some time due to several kinds of difficulties. However, the
school has made available on SI (Information System) 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.
A preliminary application of the inquiry related to the CU’s that form part of one of the courses was put into
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practice during the 2nd semester of 2011/2012 with the purpose of improving the data extraction in the school’s
SI (Information System). 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 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. 
A estrutura que promove a mobilidade está centralizada no Instituto Politécnico de Setúbal: é o Centro para a
Internacionalização e Mobilidade do IPS - CIMOB-IPS
O Centro para a Internacionalização e Mobilidade do Instituto Politécnico de Setúbal (CIMOB-IPS) é uma
estrutura de coordenação e apoio às actividades que visam a prossecução de políticas orientadas para a
progressiva internacionalização do IPS. A finalidade é gerir e aprofundar a vertente internacional do IPS,
concretizando estratégias de desenvolvimento de programas, projectos e actividades 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.
Inclui actividads relacionadas com: 
- Acordos bilaterais Erasmus
- Mobilidade de estudantes Erasmus outgoing
- Mobilidade de pessoal incoming e outgoing
- Mobilidade Portugal-Macau
- Programas Intensivos e Leonardo da Vinci
- Programa Vasco da Gama

5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits. 
The structure that promotes mobility is centered at the Polytechnic Institute of Setubal: the Center for
International Mobility and IPS - IPS-CIMOB
The Centre for International Mobility and the Polytechnic Institute of Setúbal (CIMOB-IPS) is a coordination and
support activities relating to the pursuit of policies aimed at the progressive internationalization of IPS. The
purpose is to manage and deepen the international aspect of the IPS, implementing development strategies,
programs, projects and activities formative character of the international (EU and non-EU), increased mobility of
students, teachers and staff and attracting students foreigners.
Includes actividads related to:
- Bilateral Erasmus
- Mobility of outgoing Erasmus students
- Staff mobility incoming and outgoing
- Mobility Portugal-Macau
- Intensive Programmes and Leonardo da Vinci
- Program Vasco da Gama

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 objetivos de aprendizagem das UC compreendem a interiorização de conhecimentos nas 3 áreas científicas
do
ciclo de estudos.
O curso de mestrado em Engenharia Informática de Gestão visa formar especialistas em informática que
conjugam um bom nível de competências na área de Gestão com uma sólida e aprofundada formação em
Informática.
As competências de especialização correspondem a 60% do ciclo de estudos (72 ECTS), nas áreas científicas
de Informática e de Ciências Empresariais e Comunicação, e são adquiridas pelos alunos essencialmente
durante as unidades curriculares classificadas como CE e CEng (Ciências da Especialidade e Ciências de
Engenharia) nomeadamente: Sistemas de Informação Empresariais, Gestão de Sistemas de Informação,
Sistemas de Apoio à Decisão, Tecnologia da Internet, Sistemas e Tecnologias de Informação, Marketing,
Ontologia Organizacional, Processos de Negócio, Logística, Inteligência Artificial Distribuída, Integração e
Segurança de Sistemas Distribuídos e Comércio Electrónico. Reforçam-se (ligeiramente) as competências de
nível base em Investigação Operacional correspondendo a 5% do ciclo de estudos.

Adicionalmente, 35% do ciclo de estudos (42 ECTS) são destinados à elaboração de um Projecto. Os projectos
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visam essencialmente o desenvolvimento de aplicações informáticas em estreita colaboração com as
empresas preferencialmente localizadas no distrito de Setúbal.

Dentro das UCs da especialidade, é dado maior ênfase e prevê-se maior trabalho na aquisição de
conhecimentos, aptidões e competências na área de Informática, onde estão afectos 78 ECTS. Os restantes
ECTS das áreas de especialidade do curso estão afectos à área de Ciências Empresariais e Comunicação CEC
nomeadamente 36 ECTS.

Dada a importância da Informática no desenvolvimento da sociedade de hoje, constituindo um elemento vital
para a grande maioria das organizações, quer públicas quer privadas, o curso de Mestrado em Engenharia
Informática de Gestão tem como saídas profissionais, transversais aos vários sectores de actividade, cargos
relacionados com a liderança de departamentos de sistemas de informação, de organização da informação em
empresas, ou departamentos de suporte informático às organizações, e cargos de investigação e
desenvolvimento com carácter educacional ou de inovação em empresas.

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 objectives of CUs include the acquisition of knowledge in three areas of this Master course.
The Master's degree in Informatics Management aims to train IT experts who combine a good level of
competence in the area of management with a sound and thorough training in IT.
The skills of specialization correspond to 60% of the course (72 ECTS) in the areas of Computing and Business
Studies and Communication, and are essentially acquired by students during the course units classified as
Science and Science Expertise Engineering, including: Enterprise Information Systems, Management
Information Systems, Decision Support Systems, Internet Technology, Strategic Management, Organizational
Ontology, Business Processes, Logistics, Pattern Recognition, Integration and Security Distributed Systems
and Electronic Commerce. The course also reinforces the mathematics base level skills in Operational
Research corresponding to 5% of the course.
Additionally, 35% of the course (42 ECTS) are intended for the preparation of a Project. The project is primarily
for the development of informatics applications in close collaboration with companies preferentially located in
the district of Setúbal.
Within the specialty CUs it is given greater emphasis and more work is expected in the acquisition of
knowledge, skills and competencies in the area of IT, where 78 ECTS are allocated. The remaining ECTS of the
specialty areas of the course are assigned to the area of Business and Communication CEC namely 36 ECTS.
Given the importance of IT in the development of today's society, constituting a vital element for the vast
majority of organizations, both public and private, a Masters degree in Computer Engineering Management has
the professional outlets, across the various sectors, positions related to leadership of departments of
information systems, organization of information on companies or departments of computer support
organizations, and research and development positions with character education and innovation in companies.

6.1.2. Demonstração de que a estrutura curricular corresponde aos princípios do Processo de Bolonha. 
A estrutura curricular corresponde aos princípios do Processo de Bolonha.
Salientam-se os seguintes aspectos:
- Modelo de formação baseado e orientado para o desenvolvimento de competências dos estudantes;
- Adaptação das abordagens pedagógicas e científicas;
- Diversificação dos processos de trabalho (trabalho presencial/trabalho desenvolvido autonomamente pelos
estudantes); 
- Incremento de situações de aprendizagem, que visam a integração e a antecipação da realidade profissional.
É ainda de referir que todo o corpo docente está sensibilizado para a necessidade de monitorizar e propor
iniciativas que se insiram no seguinte leque de medidas:
• Medidas de apoio ao sucesso escolar;
• Medidas de apoio ao desenvolvimento de competências extracurriculares;
• Medidas de apoio à inserção na vida ativa;
• Internacionalização/Mobilidade.
Apesar da juventude do curso, já foram identificadas algumas alterações desejáveis relativamente à estrutura
actual, as quais serviram de orientação para a proposta de alteração ao curso que aqui se apresenta.

6.1.2. Demonstration that the curricular structure corresponds to the principles of the Bologna process. 
The curriculum meets the principles of the Bologna Process.
We highlight the following aspects:
- Model-based training and development-oriented skills of students;
- Adaptation of scientific and pedagogical approaches;
- Diversification of working processes (classroom work / work done independently by students);
- Increase of learning situations, which aimed at integration and anticipation of the professional reality.
It should also be noted that all staff are aware of the need to monitor and propose initiatives that fall within the
following range of measures:
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• Measures to support school success;
• Measures to support the development of extracurricular skills;
• Measures to support integration in active life;
• Internationalization / Mobility.
Despite the youth of the course, we already identified some desirable changes regarding the current structure,
which served as a guideline for the proposed amendment to the course presented here.

6.1.3. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho. 
Existe um sistema de revisão periódica do currículo que assegura a atualização científica e de métodos de
trabalho.
Na sequência de reuniões de docentes e alunos, são ocasionalmente elaboradas propostas pontuais de ajuste
curricular que são analisadas ao nível do Conselho Científico. 
Uma das principais alterações foi aprovada e entrou em funcionamento no ano lectivo de 2010/11, incluindo um
melhor ajuste com o 1º ciclos de estudos e um reposicionamento de UCs nos semestres.
Além disso, o IPS tem prevista, no seu plano de ações prioritárias, a elaboração de um procedimento formal
para a criação, revisão e extinção de ciclos de estudos.

6.1.3. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating. 
There is a system of periodic review of the curriculum that ensures the scientific updating and working
methods.
Following meetings of teachers and students, are occasionally developed specific proposals for curricular
adjustments that are analyzed in terms of the Scientific Council.
One major change was approved and came into operation in the academic year 2010/11, including a best fit with
the 1st cycle of studies and a repositioning of PAs in the half.
In addition, the IPS has provided in its plan of priority actions, drawing up a formal procedure for the creation,
revision and termination of cycles.

6.1.4. Modo como o plano de estudos garante a integração dos estudantes na investigação científica. 
Embora o propósito deste ciclo de estudos não seja a formação de investigadores científicos, existe uma
preparação dos alunos no sentido de desenvolverem a sua capacidade crítica, em projectos com forte
componente de pesquisa e análise. 
Salenta-se a existência em muitas UCs de uma componente prática e laboratorial; 
Além disso, muitas UCs incluem no seu processo de avaliação projetos/trabalhos de investigação e pesquisa; 
Finalmente, o trabalh final de curso constitui uma exigência de cada aluno adquirir métodos de trabalho com um
nível de formalismo semelhante ao usado em trabalhos de investigação cientifica, para além de serem
motivados a desenvolver a sua capacidade de trabalho, por forma a aumentar o seu potencial de resolução de
problemas reais usando o conhecimento teórico adequado.

6.1.4. Description of how the study plan ensures the integration of students in scientific research. 
Although the purpose of this course of study is not the training of scientific researchers, there is a sense in
preparing students to develop their critical skills in projects with strong research and analysis.
We highlight that many CUs have a component and laboratory practice;
Moreover, many CUs include in the evaluation process projects / research and research;
Finally, final course projects impose a requirement of each student acquire working methods that demand a
formalism with a similar level to that used in scientific research, apart from being motivated to develop their
ability to work in order to increase their potential for solving real problems using appropriate theoretical
knowledge.

6.2. Organização das Unidades Curriculares

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa IX - Portais e Comércio Electrónico

6.2.1.1. Unidade curricular:
Portais e Comércio Electrónico

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José António Moinhos Cordeiro – 75h
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6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Nenhum

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
None

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se dotar os alunos com os conhecimentos tecnológicos necessários ao desenvolvimento de portais
para a Internet. Os alunos deverão ser capazes de seleccionar componentes e de definir a infraestrutura
necessária à criação de portais para fins específicos.

Desenvolvimento de um trabalho de projecto: Capacidade de trabalho em equipa. Capacidade de raciocínio
lógico e formal que lhe permita analisar problemas complexos. Capacidade de analisar problemas e construir a
sua solução. Usar os dados da literatura técnica e científica.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended to provide to students the technical knowledge necessary to develop Internet portals. Students
should be able to select components and define the infrastructure necessary to create portals for specific
purposes.

Development of a project work: Ability to work in team. Logical and formal thinking skills allowing her/him to
analyze complex problems. Ability to analyze problems and build his/her own solution. Using data from the
technical and scientific literature.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Desenvolvimento genérico de portais 
1 – Introdução aos portais: definições, tipos de portais, beneficios. 
2 – Elementos tipicos dos portais 
3 – Exemplos de frameworks 
4 – Serviços de segurança. 
5 – Perfis e personalização 
6 – Sistemas de gestão de conteúdos 
7 – Taxonomia dos portais 
8 – Integração de aplicações 
9 – Ferramentas opcionais

6.2.1.5. Syllabus:
Development of generic portals
1 - Introduction to portals: definitions, types of portals, benefits.
2 - Typical Elements of portals
3 - Examples of frameworks
4 - Security services.
5 - Profiles and personalization
6 - Content Management Systems
7 - Taxonomy of portals
8 - Application Integration
9 - Optional tools 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos seguem os objectivos da unidade curricular relativos aos conhecimentos a
adquirir ao centrarem-se no ensino dos conceitos essenciais teóricos e práticos sobre os portais da internet.

Para além dos objectivos referidos, os conteúdos programáticos teóricos são acompanhados de aulas práticas
onde quinzenalmente os alunos expôem e discutem os seus projectos nas várias etapas de desenvolvimento.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus follows the course objectives regarding the knowledge to be acquired by focusing on teaching the
essential concepts about the theoretical and practical aspects of Internet Portals.
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In addition to the aforementioned objectives, the syllabus theoretical components are accompanied by practical
classes where students regularly expose and discuss their projects at the various stages of its development.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com ensino expositivo recorrendo a materiais pedagógicos auxiliares e procurando o
envolvimento critico e colaborativo dos alunos. 
Aulas práticas com desenvolvimento de aplicações informáticas com o objectivo de aplicar os conhecimentos
adquiridos e de promover e estimular o trabalho de equipa.

Obtenção de Frequência
Obtenção da nota mínima de 10 valores no projecto a desenvolver no decurso da disciplina.
Classificação final igual à nota do trabalho realizado

Projecto
Desenvolvimento de um trabalho de projecto onde os alunos irão estudar portais e tecnologias de
implementação, especificar os requisitos de um portal e desenvolver um protótipo do mesmo abordando os
diferentes elementos que caracterizam os portais.
Quinzenalmente os alunos expôem à turma e discutem o trabalho realizado.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Oral expository teaching using auxiliary teaching materials and looking for critical and collaborative involvement
of students.
Practical sessions with development of computer applications in order to apply the acquired knowledge and to
promote and encourage teamwork.

Necessary grades:
Obtaining a minimum score of 10 points in the project to develop during the course.
Final grade equal to the project grade.

Project
Development of a project work where students will study portals and implementation technologies, specify the
requirements of a portal and develop a prototype addressing the different elements that characterize the
portals.
Fortnightly students expose to the class and discuss their work.

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

Nas aulas teóricas são ensinados os conceitos fundamentais sobre os portais da Internet
Nas aulas práticas são desenvolvidas aplicações informáticas e discutidos regularmente os projectos em
desenvolvimento pelos alunos. O objectivo geral é aplicar os conhecimentos adquiridos e promover e estimular
o sentido critico e o trabalho de equipa.

Através do projecto os alunos têm contacto com um problema de grande dimensão que corresponde ao estudo,
definição e implementação parcial de um portal da Internet.e que será desenvolvido em grupos de 3 ou 4
estudantes.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In the theoretical lectures are taught the fundamental concepts of web portals.
In the practical classes are developed computer applications and regularly discussed the ongoing projects by
students. The overall objective is to apply the acquired knowledge and to promote and stimulate critical sense
and teamwork.

Through the project students have contact with a large problem that corresponds to the study, definition and
partial implementation of an Internet Portal that will be developed in groups of 3 or 4 students.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Dan Sullivan; Proven Portals: Best Practices for Planning, Designing, and Developing Enterprise Portals,
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Addison-Wesley Professional, 2003
Townsend. James J., Dmitri Riz, Deon Schaffer; Building Portals, Intranets, and Corporate Web Sites Using
Microsoft Servers, Addison-Wesley Professional, 2004

Mapa IX - Sistemas de Apoio à Decisão

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas de Apoio à Decisão

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Nuno Miguel Vicente de Pina Gonçalves. Horas de contacto: 45 (TP) + 15 (OT) horas

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

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
None

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dotar os alunos de conhecimentos relacionados com os sistemas de apoio à decisão (SAD) e com a tomada de
decisão. Serão abordados temas, tais como o ciclo de vida de um SAD, os Data Warehouses, sua análise,
desenho e implementação, o Data Mining, os seus objectivos, modelos associados e tecnologia. Algoritmos de
Data Mining. Utilização de ferramentas de Data Mining e realização de trabalhos práticos com ferramentas de
apoio à tomada de decisão.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Provide the students with knowledge related to decision support systems (DSS) and the decision making. Will
be discussed topics such as the life cycle of a DSS, Data Warehouses, analysis, design and implementation,
Data Mining, its objectives, models and associated technology. Data Mining Algorithms. Using data mining tools
and practical work with decision making tools.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. DA INFORMAÇÃO AO CONHECIMENTO 
2. CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL 
3. GESTÃO DE CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL 
4. BUSINESS INTELLIGENCE 
4.1. Data Warehousing 
4.2. Exploração de um Data Warehouse 
4.3. Infraestrutura Tecnológica de Suporte ao Business Intelligence 
5. DESCOBERTA DE CONHECIMENTO EM BASES DE DADOS 
5.1. Fases do Processo 
5.1.1. Selecção dos Dados 
5.1.2. Tratamento dos Dados 
5.1.3. Pré-processamento dos Dados 
5.2. Data Mining 
5.3. Interpretação de Resultados 
6. DATA MINING 
6.1. Tarefas de Data Mining 
6.1.1. Classificação 
6.1.2.Segmentação 
6.1.3. Sumariação 
6.1.4. Modelação de Dependências 
6.2. Técnicas de Data Mining 
6.2.1. Árvores de Decisão 
6.2.2. Regras de Associação 
6.2.3. Regressão Linear 
6.2.4. Redes Neuronais Artificiais 
6.2.5. Algoritmos Genéticos 
6.2.6. Vizinhos Mais Próximos 
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7. ANÁLISE DE DADOS COM FERRAMENTAS OLAP 
8. ANÁLISE DE DADOS COM TÉCNICAS DE DATA MINING 

6.2.1.5. Syllabus:
1. FROM INFORMATION TO KNOWLEDGE
2. ORGANIZATIONAL KNOWLEDGE
3. KNOWLEDGE MANAGEMENT ORGANIZATIONAL
4. BUSINESS INTELLIGENCE
4.1. Data Warehousing
4.2. Exploring a Data Warehouse
4.3. Technological Infrastructure Support Business Intelligence
5. KNOWLEDGE DISCOVERY IN DATABASES
5.1. Process Phases
5.1.1. Selection of Data
5.1.2. Data Treatment
5.1.3. Pre-processing of data
5.2. Data Mining
5.3. Interpretation of Results
6. DATA MINING
6.1. Data Mining Tasks
6.1.1. Classification
6.1.2.Segmentation
6.1.3. Summary
6.1.4. Modelling Dependencies
6.2. Data Mining Techniques
6.2.1. Decision Trees
6.2.2. Association Rules
6.2.3. Linear Regression
6.2.4. Artificial Neural Networks
6.2.5. Genetic Algorithms
6.2.6. Nearest Neighbours
7. DATA ANALYSIS WITH OLAP TOOLS
8. DATA ANALYSIS WITH DATA MINING TECHNIQUES

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Dotar os alunos de conhecimentos relacionados com os sistemas de apoio à decisão (SAD) (tópicos 1,2 e 3) e
com a tomada de decisão (4 e 5). Serão abordados temas, tais como o ciclo de vida de um SAD, os Data
Warehouses, sua análise, desenho e implementação (5), o Data Mining, os seus objetivos, modelos associados
e tecnologia (6). Algoritmos de Data Mining (6). Utilização de ferramentas de Data Mining e realização de
trabalhos práticos com ferramentas de apoio à tomada de decisão (7 e 8).

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Provide the students with knowledge related to decision support systems (DSS) (1,2 and 3) and decision making
(4 and 5). Will discuss topics such as the life cycle of a DSS, Data Warehouses, analysis, design and
implementation (5), Data Mining, its objectives, models and associated technology (6). Data Mining Algorithms
(6). Using data mining tools and practical work with tools to support decision making (7 and 8).

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teórico-práticas o método utilizado será o expositivo. 
Nas aulas laboratoriais o método utilizado será utilizado o método expositivo para as matérias consideradas
importantes para a compreensão das ferramentas a utilizar. Serão realizados exercícios em computador com o
apoio do docente, alguns deles com relatório a entregar e realização e acompanhamento de um projecto final
que abrange a matéria dada. 
A nota final é obtida pela contribuição das seguintes componentes: 

1) Laboratório (NL) 
2) Exame (NE) 

A nota de laboratório terá de ser no mínimo de 10 valores e é constituída por trabalhos ao longo do semestre e
um paper final. 

Nota: O trabalho final do módulo terá discussão obrigatória, caso esta não se efectue, o trabalho é considerado
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como não entregue (nota mínima 10 valores). 

O exame tem como nota mínima 8 valores. 

Cálculo da Classificação Final

Nota Final = 60% NE + 40% NL

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In practical classes the method used will be the expository.
In laboratory classes the method will use the lecture method to matters considered important for understanding
the tools to use. Will be held computer exercises with the support of teachers, some of them with a report and
deliver implementation and monitoring of a final project that covers the subject given.
The final grade is obtained by the contribution of the following components:
1) Laboratory (NL)
2) Examination (NE)
The lab grade will be at least 10 points and consists of papers throughout the semester and the final paper.
Note: The final work of the module will discuss mandatory if it does not perform, the work is considered as
undeliverable (minimum score 10 points).
The exam has the minimum score 8 points.

Final grade
Final Rating = 60% NE + 40% NL

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

Para transmitir conhecimento e familiarizar os alunos com os conceitos principais e teorias será utilizado o
método expositivo e participativo, para ancorar o assunto serão apresentados e discutidos casos práticos;
será colocada ênfase sobre metodologias ativas, para que os estudantes demonstrem autonomia, criatividade
e para envolvê-los numa investigação científica, bem como integrar os conhecimentos adquiridos durante as
aulas, serão desenvolvidos projetos individuais sobre temas selecionados.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
To impart knowledge & familiarize students with principal concepts & theories there will be used expository-
participatory method; to anchor the matter there will be presented & discussed practical cases; emphasis will
be placed upon active methodologies; for students to demonstrate creativity, autonomy & to involve them into a
scientific investigation, as well as to integrate knowledge acquired during the classes, there will be developed
individual projects on selected topics.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Ralph Kimball, Margy Ross, Warren Thornthwaite, Joy Mundy, Bob Becker; The Data Warehouse Lifecycle
Toolkit, Wiley; 2nd edition, 2008. ISBN: 978-0470149775
-Ralph Kimball, Joe Caserta; The Data Warehouse ETL Toolkit: Practical Techniques for Extracting, Cleaning,
Conforming and Delivering Data, Wiley; 2004. ISBN: 978-0764567575
- Bruno Cortes ;Sistemas de Suporte à Decisão, FCA Editora, 2005. ISBN: 9789727225170
- Manuel Filipe Santos / Carla Sousa Azevedo;Data Mining - Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados,
FCA Editora, 2005. ISBN: 978-972-722-509-5
- Maribel Yasmina Santos / Isabel Ramos;Business Intelligence - Tecnologias da Informação na Gestão de
Conhecimento - 2.ª Edição Actualizada e Aumentada, FCA Editora, 2009. ISBN: 978-972-722-516-3

Mapa IX - Gestão de Projetos Informáticos

6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão de Projetos Informáticos

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Nuno Miguel Vicente de Pina Gonçalves. 22,5 (TP) + 30 (OT) horas
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6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Rui Manuel Mendes Mansidão. : 22,5 (TP)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Rui Manuel Mendes Mansidão. 22,5 (TP)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se dotar os alunos de conhecimentos relacionados com gestão de projetos informáticos e de análise
de projetos de investimento. São abordados aspetos relacionados com ciclo de vida e organização de um
projeto informático, processos de gestão de projetos informáticos e análise da viabilidade de um projeto
informático e aspetos de integração de projetos informáticos. Também são abordados aspetos associados à
gestão de projetos tais como a gestão do âmbito, do tempo, de custos da qualidade de recursos humanos, das
comunicações de riscos e de aquisições. São analisadas as métricas de projetos, bem como a estimação em
Projetos de Software. Por fim, são abordadas as principais normas de Gestão de Projetos de Software, bem
como ferramentas de suporte à gestão de projetos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended to provide students with knowledge related to the management of IT projects and analysis of
investment projects. Are discussed aspects related with the lifecycle and organization of an IT project
management processes for IT projects and feasibility of an IT project and integration aspects of projects. Are
also discussed issues related to project management such as scope management, time, cost, and quality of
human resources, communications, risk and procurement. Are also analyzed the metrics of projects, as well as
the estimation of Software Projects. Finally, are addressed the main standards of Project Management Software
and tools to support project management.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Análise de Projetos Investimento 
Conceitos fundamentais 
Tipos de projetos 
Classificação dos investimentos 
Etapas de um projeto de investimento. 
Análise do investimento na vertente do alinhamento estratégico. 
Elementos de Avaliação de um Projeto de Investimento. 
Capital investido. 
Cash-Flows de Exploração e do Projeto. 
Taxa de Atualização. 
Análise da Rentabilidade e Métodos de Avaliação 
Metodologias de avaliação do investimento, 
Modalidades de financiamento 
Análise Global, a decisão de investir face à incerteza. 
Gestão de Projetos SW
Planeamento do projeto
Gestão de equipas
O trabalho em equipa
Gestão do tempo
Atribuição de tarefas e responsabilidades
Gestão de risco e mecanismos de controlo
Métricas
Boas práticas e métodos de gestão de projetos SW
Auditorias e Gestão da qualidade SW
Normas da qualidade e Certificação SW
Melhoria dos processos SW
Modelo de maturidade de processos SW do SEI.PMI e o PMBOK. PRINCEII

6.2.1.5. Syllabus:
Analysis of Investment Projects
Fundamental concepts
Types of projects
Classification of investments
Stages of an investment project
Analysis of part of the investment in strategic alignment
Elements of a Draft Assessment of Investment
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Capital invested
Cash Flows and Exploration Project
Update Rate
Profitability Analysis and Assessment Methods
Assessment methodologies investment
Terms of financing
Global Analysis, the decision to invest in the face of uncertainty.

Project Management SW
Planning the project
Management teams
The teamwork
Time management
Assigning tasks and responsibilities
Risk management and control mechanisms
Metrics
Good practices and methods of project management SW
Audits and Quality Management SW
Quality Standards and Certification SW
SW Process Improvement
Model of process maturity SW SEI.PMI and PMBOK. PRINCEII

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Dotar os alunos de conhecimentos relacionados com a análise de projetos de investimento
(Conceitos fundamentais, Análise do investimento na vertente do alinhamento estratégico, Elementos de
Avaliação de um Projeto de Investimento, Análise da Rentabilidade e Métodos de Avaliação e Análise Global).
São abordados aspetos relacionados com ciclo de vida e organização de um projeto informático, processos de
gestão de projetos informáticos e análise da viabilidade de um projeto informático e aspetos de integração de
projetos informáticos. Também são abordados aspetos associados à gestão de projetos tais como a gestão do
âmbito, do tempo, de custos da qualidade de recursos humanos, das comunicações de riscos e de aquisições.
São analisadas as métricas de projetos, bem como a estimação em Projetos de Software. Por fim, são
abordadas as principais normas de Gestão de Projetos de Software, bem como ferramentas de suporte à
gestão de projetos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Provide the students with knowledge related to the analysis of investment projects
(Key Concepts, Analysis of part of the investment in strategic alignment, Assessment Elements of an
Investment Project, Profitability Analysis and Methods of Evaluation and Analysis Global).
We address aspects related to the life cycle and organization of an IT project, processes, project management
and computer analysis of the viability of an IT project and aspects of IT integration projects. Are also covered
aspects related to project management such as scope management, time, cost, and quality of human
resources, communications, risk and procurement. It analyzes the metrics projects, as well as the estimation in
Software Projects. Finally, we approached the main standards of Project Management Software and tools to
support project management.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas os assuntos serão expostos oralmente com recurso a meios audiovisuais de projecção sempre que
possível. Serão dados exemplos práticos para ilustrar as ideias expostas e poderão ser tratados casos
apresentados pelos alunos, auscultados no início de cada módulo ou aula no sentido de avaliar quais as suas
expectativas 
Elaboração de um trabalho de grupo nas aulas laboratoriais que acompanhará todo o módulo.

Obtenção de Frequência:
Trabalho de grupo com apresentação oral 
Para ser aprovado na disciplina, a nota final de cada uma das componentes (Análise de projetos de
investimento e Gestão de Projetos Informáticos) não pode ser inferior a 9,5 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In class subjects will be exposed orally with audiovisual media projection whenever possible. Practical
examples are given to illustrate the ideas and could be handled cases presented by the students, listened at the
beginning of each module or lesson to assess what their expectations
Developing a working group on laboratory classes that accompany the entire module.
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Admission to Exams:
Group work with oral presentation
To be approved in the discipline, the final note of each of the components (Analysis of investment projects and IT
Project Management) cannot be less than 9.5.

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

Para transmitir conhecimento e familiarizar os alunos com os conceitos principais e teorias será utilizado o
método expositivo e participativo, para ancorar o assunto serão apresentados e discutidos casos práticos;
será colocada ênfase sobre metodologias ativas, para que os estudantes demonstrem autonomia, criatividade
e para envolvê-los numa investigação científica, bem como integrar os conhecimentos adquiridos durante as
aulas, serão desenvolvidos projetos individuais sobre temas selecionados.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
To impart knowledge & familiarize students with principal concepts & theories there will be used expository-
participatory method; to anchor the matter there will be presented & discussed practical cases; emphasis will
be placed upon active methodologies; for students to demonstrate creativity, autonomy & to involve them into a
scientific investigation, as well as to integrate knowledge acquired during the classes, there will be developed
individual projects on selected topics.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Barros, H;Análise de Projetos de Investimento, Silabo, 2002. ISBN: 9789726182764
- Miguel, A. ;Gestão de Projetos de Software, FCA Editora, 2010. ISBN: 9789727226580
- Rui Feio;Gestão de Projetos com o MS Project 2010, FCA Editora, 2011. ISBN: 9789727226986

Mapa IX - Ética e Sistemas de Informação Empresariais

6.2.1.1. Unidade curricular:
Ética e Sistemas de Informação Empresariais

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Olgierd Swiatkiewicz: 22,5 (TP)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Nuno Miguel Vicente de Pina Gonçalves: 22,5 (TP)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Nuno Miguel Vicente de Pina Gonçalves: 22,5 (TP)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Ética Empresarial: Saber refletir sobre certo/errado; conhecer teorias éticas; ganhar consciência da dimensão
ética da atividade profissional/organizacional; reconhecer os dilemas éticos para ser eficiente nas decisões
que visam fins dignos; reconhecer vários stakeholders e seus interesses; conhecer e saber utilizar elementos
da ética formal. 
Sistemas de Informação Empresariais: Pretende-se dotar os alunos de conhecimentos relacionados com os
sistemas de informação nas organizações. São abordados aspectos relacionados com o impacto dos sistemas
de informação nos processos de negócio das organizações e o impacto dos SI’s na estratégia organizacional.
São abordados aspetos relacionados com a gestão do conhecimento e o seu impacto nas organizações.
Utilizam-se casos de estudo para estudo de ERP’s, CRM, SCM e EAI’s. São abordadas as arquitecturas
empresariais, frameworks de arquitetura empresarial - Zachman, Gartner e Extended Enterprise Architecture
Framework.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Business Ethics: Learn reflect on right / wrong; known ethical theories; gaining awareness of the ethical
dimension of professional activity / organization; recognize ethical dilemmas to be efficient in decisions aimed
worthy purposes; recognize various stakeholders and their interests; know and use formal elements of ethics.
Enterprise Information Systems: The aim is to provide students with knowledge related to information systems
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in organizations. Aspects related to the impact of information systems in business processes of organizations
and the impact of SI's in organizational strategy. We address aspects related to knowledge management and its
impact on organizations. They use case studies to study ERP, CRM, SCM and EAI's. Addresses the enterprise
architectures, enterprise architecture frameworks - Zachman, Gartner and Extended Enterprise Architecture
Framework.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
ÉTICA EMPRESARIAL 
1.Ética e moral
2.Ética e negócios
3.Dilemas éticos da atividade profissional (Imperativo ético da legalidade; relações ética/eficiência; RSO e
stakeholders)
4.Condutas não éticas: mobbing, favorecimento, corrupção, abuso de informação privilegiada, assédio sexual;
privacidade vs. liberdade expressão, proteção da propriedade vs. liberdade de expressão, cyberbulling, etc.
5.Whistleblowing
6.Ética formal: códigos de ética, formação ética, acessória/provedores de ética. 
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EMPRESARIAIS 
1. Conceitos Básicos do SI 
2. Os tipos de SI nas organizações 
3. Sistemas de Gestão Integrada 
4. Sistemas de Gestão do Conhecimento 
5. Sistemas de Workflow e BPM
6. Arquitectura de Sistemas de Informação (ASI) nas organizações 
7. Arquitectura Tecnológica 

6.2.1.5. Syllabus:
BUSINESS ETHICS
1. Ethics and morals
2. Ethics and business
3. Ethical dilemmas of professional activity (Ethical Imperative of legality; relations ethics / efficiency; RSO and
stakeholders)
4. Unethical Conducts: mobbing, favouritism, corruption, insider dealing, sexual harassment, privacy vs.
freedom expression, protection of property vs. freedom of expression, cyber bulling, etc.
5. Whistleblowing
6. Formal ethics: codes of ethics, ethics training, ancillary / providers ethics.
BUSINESS INFORMATION SYSTEMS
1. Basics of SI
2. The types of IS in organizations
3. Integrated Management Systems
4. Knowledge Management Systems
5. BPM and Workflow Systems
6. Architecture of Information Systems (ASI) in organizations
7. Technological Architecture

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
ÉTICA EMP.: Ética/moral e negócios (saber refletir sobre certo/errado; conhecer teorias éticas); Dilemas éticos
(ganhar consciência da dimensão ética da atividade profissional/organizacional; reconhecer vários
stakeholders e seus interesses); Condutas não éticas, whistleblowing (reconhecer os dilemas éticos para ser
eficiente nas decisões que visam fins dignos); Ética formal (conhecer e saber utilizar elementos da ética
formal)
SIE: Conceitos Básicos do SI (conhecimentos relacionados com os sistemas de informação nas organizações).
Tipos de SI nas organizações e Sistemas de Gestão Integrada (Impacto dos sistemas de informação nos
processos de negócio das organizações e o impacto dos SI’s na estratégia organizacional).Sistemas de Gestão
do Conhecimento, Sistemas de Workflow e BPM (gestão do conhecimento e o seu impacto nas organizações).
Arquitetura de Sistemas de Informação nas organizações e Arquitetura Tecnológica 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
BUSINESS ETHICS: Ethical / moral and business (namely reflect on right / wrong; meet ethical theories); Ethical
dilemmas (gain awareness of the ethical dimension of professional activity / organization; recognize various
stakeholders and their interests); Pipelines unethical whistleblowing (recognizing ethical dilemmas to be
efficient in decisions aimed worthy purposes); formal ethics (know and use formal elements of ethics).
SIE: Basics SI (knowledge related to information systems in organizations). Types of IS in organizations and
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Integrated Management Systems (Impact of information systems in business processes of organizations and
the impact of SI's in organizational strategy.) Systems Knowledge Management Systems, Workflow and BPM
(knowledge management and its impact on organizations). Architecture of Information Systems in Organizations
and Technology Architecture (enterprise architectures, enterprise architecture frameworks)

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas : seminários -apresentados os temas constantes do programa com discussão à volta
destes temas. As aulas podem ser enriquecidas através de apresentação de temas específicos e mais
actualizados por especialistas convidados nacionais ou estrangeiros das empresas ou do meio académico.
Avaliação contínua (Ética Empresarial e Sistemas de Informação Empresariais):
- Participação ativa e construtiva na discussão de temas nas aulas (min. 75% das aulas) ou teste – 30% da nota
final
- Elaboração por escrito e apresentação oral de trabalhos sobre os temas indicados pelo docente (ou
acordados entre o docente e os alunos) para serem discutidos na aula – 70% da nota final. A nota final obtém-se
pela soma dos elementos mencionados acima com as respetivas ponderações.
Os alunos sem participação ativa na discussão dos temas e/ou os que não apresentem (parte ou a totalidade
de) os trabalhos, terão de realizar uma prova escrita final. A nota final não pode ser inferior a 9,5 valores

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures: seminars, the topics presented in the program with discussion around these themes. Classes can be
enriched through the presentation of more specific topics and updated by experts invited domestic and foreign
enterprises or academia. Continuous Assessment (Business Ethics and Information Systems Business):
- Participating actively and constructively in the discussion of topics in class (min. 75% of classes) or test - 30%
of final grade
- Prepared written and oral presentation of papers on the topics recommended by the teacher (or agreed
between the teacher and students) to be discussed in class - 70% of the final grade. The final score is obtained
by summing the elements mentioned above with the respective weightings.
Students without active participation in the discussion of themes and / or not having (part or all of) the work, will
have to make a final written test. The final grade cannot be lower than 9.5.

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

Para transmitir conhecimento e familiarizar os alunos com os conceitos principais e teorias será utilizado o
método expositivo e participativo, para ancorar o assunto serão apresentados e discutidos casos práticos;
será colocada ênfase sobre metodologias ativas, para que os estudantes demonstrem autonomia, criatividade
e para envolvê-los numa investigação científica, bem como integrar os conhecimentos adquiridos durante as
aulas, serão desenvolvidos projetos individuais sobre temas selecionados.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
To impart knowledge & familiarize students with principal concepts & theories there will be used expository-
participatory method; to anchor the matter there will be presented & discussed practical cases; emphasis will
be placed upon active methodologies; for students to demonstrate creativity, autonomy & to involve them into a
scientific investigation, as well as to integrate knowledge acquired during the classes, there will be developed
individual projects on selected topics.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Amaral, L. & Varajão, J. ;Planeamento de Sistemas de Informação, FCA – Colecção Sistemas de Informação,
2000
Buchholz, R. A. & Rosenthal, S. B. ;Business Ethics. , Prentice Hall, 1998
Fisher, C. & Lovell, A. ;Business Ethics and Values, Prentice Hall., 2003
Oliveira, W. ;CRM e e-business, Centro Atlântico, 2000
Laudon, J. P. & Laudon, K. C. ;Management Information Systems, Prentice Hall, 2010
Rodrigues, L. ;Arquitecturas dos Sistemas de Informação, FCA Editora, 2002
Publicações peródicas da área da b-on (Journal of Business Ethics; Business Ethics: A European Review;
Business Ethics Quarterly; Corporate Governance: The international journal of business in society)
Rego, A.; Cunha, M. P.; Costa, N. G.; Gonçalves, H. e Cabral-Cardoso, C. ;Gestão ética e socialmente
responsável., Editora RH, 2007
Silva, F. & Alves, J. A.;ERP e CRM, Centro Atlântico , 2001
Almeida, F. ;Ética – valores humanos e responsabilidade social das empresas. , Princípia, 2010
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Mapa IX - Gestão estratégica

6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão estratégica

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Olgierd Swiatkiewicz – 60 horas

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

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
None

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
• Dotar os alunos de conhecimento sobre a estratégia em geral e sobre a gestão estratégica das organizações
em particular
• Desenvolver a capacidade de análise e de formulação de uma estratégia
• Conhecer os problemas relacionados com a implementação de uma estratégia

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
• Provide the students with knowledge on the strategy in general and on the strategic management of
organizations in particular
• Develop the ability to analyze and formulate a strategy
• Understand the problems associated with the implementation of a strategy

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Análise estratégica 
1.1.Análise do meio envolvente 
1.2.Análise da empresa 
2.Formulação da estratégia 
2.1.Visão, missão, objetivos estratégicos 
2.2.Modelos de Apoio à Formulação Estratégica 
2.3.Diversificação, produtos-mercados, integração vertical, internacionalização 
3. Implementação, avaliação e controlo da estratégia 
3.1 Estratégias emergentes 
3.2 Estrutura organizacional 
3.3 Política de gestão 
4. Responsabilidade social das empresas como estratégia 

6.2.1.5. Syllabus:
1. Strategic analysis
1.1.Analysis of the environment
1.2.Analysis of the company
2.Strategy formulation
2.1.Vision, mission, strategic goals
2.2.Models to support strategy formulation
2.3.Diversification, products & markets, vertical integration, internationalization
3. Implementation, evaluation and control of strategy
3.1. Emerging strategies
3.2. Organizational structure
3.3. Management policy
4.Corporate social responsibility as strategy 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Análise estratégica: análise do meio envolvente; análise da empresa (Dotar os alunos de conhecimento sobre a
estratégia em geral e sobre a gestão estratégica das organizações em particular); Formulação da estratégia:
visão, missão, objetivos; modelos de apoio à formulação de estratégia; diversificação, produtos-mercados,
integração vertical, internacionalização (Desenvolver a capacidade de análise e de formulação de uma
estratégia); Implementação, avaliação e controlo da estratégia: estratégias emergentes; estrutura
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organizacional; política de gestão; responsabilidade social das empresas como estratégia (Conhecer os
problemas relacionados com a implementação de uma estratégia).

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Strategic analysis: analysis of the environment; analysis of the company (Provide the students with knowledge
on the strategy in general and on the strategic management of organizations in particular); Strategy formulation:
vision, mission, strategic goals; models to support strategy formulation; diversification, products & markets,
vertical integration, internationalization (Develop the ability to analyze and formulate a strategy);
Implementation, evaluation and control of strategy: emerging strategies; organizational structure; management
policy; corporate social responsibility as strategy (Understand the problems associated with the
implementation of a strategy).

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas: método expositivo-participativo, com recurso aos meios audiovisuais e elaboração de
exercícios práticos/casos. Elaboração, apresentação e discussão de trabalhos de grupo; realização de teste ou
exame.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures: expository-participatory method, using audiovisual materials; development of practical
exercises/cases. Preparation, presentation and discussion of group projects; test or exam.

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

Para transmitir conhecimentos e familiarizar alunos com conceitos de gestão estratégica será utilizado método
expositivo-participativo; para ancorar a matéria serão apresentados e discutidos casos práticos; para os
alunos poderem demonstrar criatividade, autonomia e para os envolver nos trabalhos de campo, bem como
para integrar os conhecimentos adquiridos ao longo das aulas será desenvolvido pelos grupos de alunos
trabalhos práticos/aplicados.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
To impart knowledge and familiarize students with concepts of strategic management there will be used
expository-participatory method; to anchor the matter there will be presented and discussed practical cases;
emphasis will be placed upon active methodologies; for students to demonstrate creativity, autonomy and to
involve them in the fieldwork, as well as to integrate knowledge acquired during the classes, there will be
developed by groups of students an application project.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Freire, A. (1997/98). Estratégia. Sucesso em Portugal., Verbo, 1997. ISBN: 972-22-1829-8
Textos/casos fornecidos ou indicados pelos docentes nas aulas.

Mapa IX - Logística

6.2.1.1. Unidade curricular:
Logística

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rui Manuel Mendes Mansidão : 60 TP

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

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
None

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
• Compreender o papel da logística e da Gestão da Cadeia de Abastecimento no contexto da competitividade
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empresarial.
• Conhecer os assuntos relevantes em logística e dominar os instrumentos de pesquisa, diagnóstico e análise
que podem ser utilizados;
• Desenvolver capacidade de análise crítica de trabalhos de investigação;
• Conceptualizar um projeto de investigação face aos novos paradigmas da Gestão das Cadeias de
Abastecimento.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
• Understand the role of logistics and supply chain management in the context of business competitiveness.
• Know the relevant issues in logistics and master research tools, diagnostics and analysis that can be used;
• Develop capacity for critical analysis of research;
• conceptualize a research project addressing the new paradigms of Supply Chain Management.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

A UC encontra-se estruturada em seis áreas de trabalho que abrangem os principais tópicos que são objeto de
estudo na logística:

1. Introdução à Logística, noções de Logística e objetivos da logística e o serviço ao cliente. 
2. A Gestão da Cadeia Logística, componentes do sistema logístico, características da Cadeia Logística e
interfaces interno e externo. 
3. Gestão de Inventário e função do aprovisionamento.
4. Distribuição, canais de distribuição e transportes.
5. Análise do Desempenho Logísticos. Diagnóstico do sistema logístico e indicadores de performance
logísticos.
6. Logísticas e Sistemas de Informação, tecnologias de informação e comunicação na Logística. “e-logistic”.

6.2.1.5. Syllabus:
The CU is structured into six business areas covering the main topics that are object of study in logistics:

1. Introduction to logistics, logistics concepts and objectives of logistics and customer service.
2. the supply chain management, logistics system components, supply chain and features internal and external
interfaces.
3. inventory management and procurement function.
4. distribution, distribution channels and transport.
5. Logistics performance analysis. Logistic system diagnostics and logistics performance indicators.
6. Logistics and information systems, information and communication technology in logistics. "e-logistic".

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular de Logística do Mestrado em Informática de Gestão pretende desenvolver os conceitos
inerentes à gestão da logística e da cadeia de abastecimento no panorama empresarial atual, nomeadamente
ao nível do planeamento, implementação e controlo dos fluxos de bens e serviços, fluxos financeiros e fluxos de
informação. Deste modo, pretende-se promover um conjunto de competências aplicadas no contexto específico
da logística e da engenharia informática de gestão. Os conteúdos são abordados numa dinâmica baseada na
consulta interpretação e análise de artigos de investigação tendo como objetivo principal o de aprofundar o
conhecimento sobre a da gestão da cadeia logística.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents of this CU of the MSc in Information Management intends to develop the concepts inherent in the
management of logistics and supply chain in the current business landscape, particularly in terms of planning,
implementation and control of the flow of goods and services, financial flows and flows of information. Thus, it is
intended to promote a set of skills applied in the specific context of logistics and computer engineering
management. The contents are addressed in a dynamic query based on the interpretation and analysis of
research articles with the main objective to deepen the knowledge about the supply chain management.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As sessões de ensino são teórico-práticas, combinando os conceitos com a aplicação a casos concretos.
Tanto nas aulas como nos trabalhos práticos será dado ênfase às aplicações dos conhecimentos apreendidos
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na unidade curricular. A avaliação da unidade curricular é realizada através da realização de um trabalho de
investigação individual sobre uma temática proposta pelo docente e um trabalho de grupo sobre um dos tópicos
do programa.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching sessions are theoretical and practical, combining the concepts with the application to concrete cases.
Both in the classroom and in the practical work will be given emphasis to the applications of the knowledge
learned in the course. The evaluation of the curriculum unit is performed through individual research work on a
theme proposed by the teacher and group work on one of the topics of the programme.

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

Os conteúdos desta unidade curricular são desenvolvido ao longo do semestre em aulas teórico-práticas onde
se pretende envolver os mestrandos no aprofundamento do conhecimento científico sobre assuntos desta
área, privilegiando a identificação de temas de pesquisa e a conceção e aplicação dos métodos de análise.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The contents of this CU are developed over half of theoretical-practical lessons where they intend to involve
students in the development of scientific knowledge on this area, focusing on the identification of research
themes and the design and application of analytical methods.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Bowersox, D. Closs, D., and Cooper, M.B. (2009), Supply Chain Logistics Management, McGraw-Hill.
Carvalho et al. (2010), Logística e Gestão da Cadeia de Abastecimento, Edições Silabo, Lisboa.
Carvalho, José M. Crespo (2002), Logística, Edições Silabo, Lisboa.

Mapa IX - Investigação Operacional

6.2.1.1. Unidade curricular:
Investigação Operacional

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos Jorge da Silva Luz : 20 (TP)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Anabela das Neves Pereira: 40 (TP)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Anabela das Neves Pereira: 40 (TP)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular visa apresentar uma primeira referência à modelação de problemas reais de
Investigação Operacional, bem como proporcionar uma ampla informação sobre algumas das técnicas
utilizadas na resolução daqueles problemas. Faz-se uma abordagem dos vários temas de acordo com a área do
Mestrado, tendo em vista o desenvolvimento da capacidade de aplicação das técnicas de modelação e
optimização a situações reais.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course aims to provide a first reference to the modeling of real problems in Operations Research as well as
providing extensive information about some of the techniques used in solving those problems. A discussion of
various topics according to the area of the Master is made in order to develop the ability to apply the techniques
of modeling and optimization to real situations.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Origem e Natureza da Investigação Operacional
1.1. Componentes de um estudo de Investigação Operacional (IO).
1.2. Modelação matemática.
1.3. Breve referência a diferentes modelos de IO através de exemplos ilustrativos.
2. Programação Linear
2.1. Introdução à Programação Linear (PL). Formulação de problemas e construção de modelos matemáticos de
PL. 
2.2. Métodos de resolução de PL: o método do simplex. Referências a packages comerciais e de domínio
público. 
2.3. Análise de sensibilidade.
2.4. Programação Linear Inteira: métodos de corte, métodos de pesquisa em árvore. 
2.5. O Problema dos Transportes e o Problema de Afectação.
3. Análise de Redes
3.1. Grafos: terminologia e notação.
3.2. Árvore geradora mínima, caminho mais curto, fluxo máximo.
3.3. Gestão de projectos através das técnicas PERT/CPM.
3.4. Problemas típicos: caixeiro viajante, localização, saco mochila, cobertura, sequenciamento de operações.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Origin and Nature of Operations Research
1.1. Components of a Operations Research (OR) study.
1.2. Mathematical modeling.
1.3. Brief reference to different models of IO through illustrative examples.
2. Linear Programming
2.1. Introduction to Linear Programming (LP). Formulation of problems and design of PL mathematical models.
2.2. Resolution methods PL: the simplex method. References to commercial packages and public domain.
2.3. Sensitivity analysis.
2.4. Integer Linear Programming: cutting methods, methods of tree search.
2.5. The Transportation and Assignment problems.
3. Network Analysis
3.1. Graphs: terminology and notation.
3.2. Minimum spanning tree, shortest path, maximum flow.
3.3. Project management techniques through PERT / CPM.
3.4. Typical problems: traveling salesman, facility location, knapsack, covering, scheduling.

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:
1. Compreender as origens, evolução, metodologia e áreas de aplicação da Investigação Operacional.
2. Modelar problemas reais em Programação Matemática.
3. Resolver geometricamente problemas de Programação Linear (PL)
4. Resolver um problema PL pelo algoritmo simplex primal e pelo algoritmo das duas fases.
5. Proceder à pós-optimização de problemas PL.
6. Utilizar software específico de resolução de problemas PL e analisar as soluções obtidas
7. Resolver um problema de Programação Inteira pelas técnica de Branch and Bound.

8. Resolver problemas de transportes e de afectação.
9. Representar um grafo através da matriz de adjacência ou da matriz de incidência

10. Determinar o caminho mais curto entre dois vértices de uma rede.
11. Determinar a árvore de suporte de custo mínimo numa rede.

12. Determinar o fluxo máximo numa rede.
13. Resolver o problema de gestão de projectos através de algoritmos adequados.

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:

1. Understanding the origins, evolution, methodology and application areas of Operational Research.
2. Modeling real problems in Mathematical Programming.
3. Solve problems geometrically Linear Programming (LP)

4. Solving a problem by PL primal simplex algorithm and the two phases algorithm.
5. Proceed to post-optimization problems PL.

6. Using specific software for solving PL problems and analyze the obtained solutions.



04/02/13 ACEF/1213/12852 — Guião para a auto-avaliação

www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=5a951af8-2fcc-337a-7e91-5077fa641eab&formId=2e281b65-6462-9357-5684-508e4914f672 43/87

7. Solving a problem by Integer Programming Branch and Bound technique.

8. Solve problems of transport and assignment.
9. Represent a network by its adjacency or incidence matrices.

10. Determine the shortest path between two vertices of a network.
11. Determine the tree support in a minimum cost network.

12. Determine the maximum flow in a network.
13. Solve the problem of project management through appropriate algorithms.

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 exame (70%) e dois trabalhos práticos (30%) 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 exam (70%) and two practical works (30%) 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:

• Luz, C., Pereira, A., Folhas editadas pelo Departamento de Matemática.
• Bazaraa, M.S., Jarvis J. J. , Sherali H. D. Linear Programming and Network flows. Second Edition, John Wiley &

Sons, Inc, 1997.
• Hillier, F.S.,Lieberman, G.J., Introduction to Operations Research, Fifth edition, McGraw-Hill, 1990.

• Ramalhete,M., Guerreiro,J., Magalhães, A., Programação Linear, vols 1 e 2, McGraw-Hill, 1985.
• Tavares, L.V., Oliveira, R.C., Themido, I.H., Correia, F.N., Investigação Operacional, McGraw-Hill, 1996.

Mapa IX - Arquitectura de Serviços

6.2.1.1. Unidade curricular:
Arquitectura de Serviços

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

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

Rui César das Neves : 30 OTs

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Rui César das Neves : 30 OTs

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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O objectivo principal da unidade curricular é dotar os alunos dos conhecimentos necessários ao

desenvolvimento de aplicações baseadas em Web Services.
No final desta unidade curricular pretende-se que os alunos:

- Tenham conhecimento dos principais standards e metodologias de desenvolvimento de web services;
- Consigam estruturar e desenvolver aplicações baseadas em arquitecturas de serviços.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main objective of this curricular unit is to provide students with the knowledge needed to develop

applications based on Web Services.
At the end of this curricular unit students are expected to:

- Understand the standards and methodologies for web services development;
- Know design and develop applications based on service oriented architectures.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Documentos XML 
- Estrutura, declaração e elementos; 

- Validação com DTD (Document Type Definitions); 
- Namespaces; 

- Validação usando XML Schema; 
- XPath e Xquery
- Processar XML em Java. 

Web Services

- Introdução, objectivos e tecnologias (SOAP, WSDL, UDDI, JAX-RPC, 
SAAJ,...); 

- Desenvolvimento e evocação de serviços; 
- Serviços para Bases de Dados; 

- Segurança e gestão dos serviços (WS-*). 

Orquestração e Coreografia de Web Services.

Arquitectura Orientada aos Serviços (SOA) 

6.2.1.5. Syllabus:
XML Documents

- Structure, statement and elements;
- Validation with DTD (Document Type Definitions);

- Namespaces;
- Validation Using XML Schema;

- XPath and XQuery
- Processing XML in Java.

Web Services

- Introduction, objectives and technologies (SOAP, WSDL, UDDI, JAX-RPC,
SAAJ, ...);
- Development and evocation of services;

- Services for Databases;
- Security and management services (WS-*).

Orchestration and Choreography of Web Services.

Service Oriented Architecture (SOA)

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

Os conteúdos programáticos constituem o suporte teórico e prático necessário ao desenvolvimento de
aplicações baseadas em web services. Assim são apresentados os standards, as tecnologias e as

metodologias utilizadas no desenvolvimento deste tipo de soluções informáticas.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The syllabus presented constitues the theoretical/pratical support required to develop applications web service
based. For the development of such type of solutions, are presented the principal standards, technologies and

methodologies.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A metodologia pedagógica a usar nesta unidade curricular assenta em duas vertentes: método expositivo e
trabalho em grupo em ambiente laboratorial.
Recorrer-se-á à plataforma e-learning Moodle para apoio ao ensino, nomeadamente como repositório de

informação, fóruns, entrega de trabalhos e realização de exercícios de auto avaliação.
A avaliação da disciplina consiste na realização de um trabalho prático a realizar em grupo, envolvendo a

construção de uma camada de web services, que implemente as regras de negócio de um domínio de
aplicação escolhido pelos alunos.

Para a obtenção de aprovação os formandos devem obter no trabalho, uma nota no superior a 9.5 valores. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The pedagogical methodology used in this curriculum unit is based on two components: lecture method and
group work in laboratory environment.

An e-learning platform (Moodle) will be used to support teaching and promote interaction through information
sharing, discussion foruns and tests and exercices for self assessment.

Curricular unit evaluation consists of making an practical work developed in group involving the web services
layer, which implements the business rules of an application domain chosen by the students.

To obtain approval students should have at practical work a grade higher than 9.5.

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

curricular.
O principal objectivo desta unidade curricular é o desenvolvimento de competências para a implementação de

sistemas de informação baseados em web services.
As metodologias utilizadas são método expositivo e trabalhos práticos. Os trabalhos práticos propostos são

baseados nas matérias leccionadas nas aulas teóricas. A utilização destas metodologias são adequadas ao
processo de transmissão de conhecimentos aos alunos de modo a atingir os objectivos propostos. 
A metodologia blended-learning será utilizada de modo a promover uma maior interacção entre alunos-alunos e

alunos-professores, através de actividades online, estimulando a colaboração, cooperação e motivação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The main objective of this course is to develop skills for implementation of information systems based on web
services.

The methodologies used are expository method and practical work. The practical exercises are based on

material taught in lectures. The use of these methodologies are appropriate to disseminate the knowledge to
help students achieve their objectives.

The blended-learning methodology will be used to promote greater interaction between students-students and

student-teachers through online activities, encouraging collaboration, cooperation and motivation.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Java SOA Cookbook, Eben Hewitt, O’Reilly, 2009, ISBN-978-0-596- 52072-4.

Tutoriais XML e Java.

Mapa IX - Interacção Pessoa Máquina

6.2.1.1. Unidade curricular:
Interacção Pessoa Máquina
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6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Miguel Jorge Monteiro Roseiro Boavida

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

Nenhum

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

None

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objectivo principal da unidade curricular é dotar os alunos dos conhecimentos necessários ao

desenvolvimento de soluções de software centradas no utilizador e nas suas necessidades.
São abordados aspectos não técnicos ou associados ao desenvolvimento de produtos de software, com

principal enfase para as questões de usabilidade e de adaptação do produto às necessidades do utilizador.

No final desta unidade curricular pretende-se que os alunos:
- Tenham uma maior facilidade na análise e validação de produtos de software
- Consigam desenvolver soluções centradas no utilizador e validar o grau de usabilidade e adaptação da

solução criada ao Target a que se destina.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The main goal of this class is to give the student the oporttunity to learn about user centered approaches to
software development. Non technical aspects, critical to the development process are also covered with a

special enphasis in usability and the adaptation of the product to its Target base.

At the end of this curricular unit students are expected to:

- Understand the the role of usability and human interaction in the development process;
- Understand the principles of user centered approaches in software development.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Interação Pessoa Máquina : introdução
- Aspectos históricos;

- A percepção humana 
- Conceitos de design; 

- Modelos Mentais 

Desenvolvimento centrado no utilizador
- Desenho iterativo de sistemas IPM

- Prototipagem rápida
- Avaliação centrada no utilizador

- Aspectos não tecnológicos do desenvolvimento de software

Usabilidade e ergonomia

- Definições de usabilidade e ergonomia
- Testes de usabilidade

6.2.1.5. Syllabus:

Human computer interaction : an introduction
- Historical aspects
- Human perception

- Design concepts
- Mental models

User centered development

- Interactive design of HCI systems
- Rapid prototyping 

- User centered evaluation and testing
- Non technological aspects of software development

Usability and ergonomy
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- Defintion of usability and ergonomy
- Usability tests

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

Os conteúdos programáticos constituem o suporte teórico e prático necessário à análise e avaliação da
usabilidade e adequação do software desenvolvido face às necessidades do utilizador.

Assim são apresentado técnicas e métodos que permitem melhorar o desenho e avaliar a usabilidade dos
protótipos desenvolvidos.

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

The syllabus presented constitues the theoretical/pratical support required to the analysis and usability
evaluation of software, in an user centered approach.

Techniques and methods that promote a better design and usability evaluation are also presented.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
The syllabus presented constitues the theoretical/pratical support required to the analysis and usability

evaluation of software, in an user centered approach.
Techniques and methods that promote a better design and usability evaluation are also presented.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The pedagogical methodology used in this curriculum unit is based on two components: lecture method and
group work in laboratory environment.

An e-learning platform (Moodle) will be used to support teaching and promote interaction through information
sharing, discussion foruns and tests and exercices for self assessment.

Curricular unit evaluation consists of a practical work developed in group involving the creation and
development of a software product, usability testing and marketing strategy.

To obtain approval students should have at practical work a grade higher than 9.5.

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

curricular.
O principal objectivo desta unidade curricular é o desenvolvimento de competências para a o desenho, teste e

avaliação da usabilidade de software numa óptica de desenvolvimento centrado no utilizador.
As metodologias utilizadas são método expositivo e trabalhos práticos. Os trabalhos práticos propostos são

baseados nas matérias leccionadas nas aulas teóricas. A utilização destas metodologias são adequadas ao
processo de transmissão de conhecimentos aos alunos de modo a atingir os objectivos propostos. 

A metodologia blended-learning será utilizada de modo a promover uma maior interacção entre alunos-alunos e
alunos-professores, através de actividades online, estimulando a colaboração, cooperação e motivação.

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

The main objective of this course is to develop skills for the the design, test, and usability evaluation of software
products in an user centered approach.

The methodologies used are expository method and practical work. The practical exercises are based on
material taught in lectures. The use of these methodologies are appropriate to disseminate the knowledge to

help students achieve their objectives.

The blended-learning methodology will be used to promote greater interaction between students-students and
student-teachers through online activities, encouraging collaboration, cooperation and motivation.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Designing Interactions, Bill Moggridge, 2007, The MIT Press, ISBN-978-0-262-13474-3

Sketching User Experiences: Getting the design right and the right design, 2007, Bill Buxton, ISBN-978-0-12-
374037-3

Materiais de apoio às palestras dos especialistas convidados
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Mapa IX - Reconhecimento de Padrões

6.2.1.1. Unidade curricular:
Reconhecimento de Padrões

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

Joaquim Belo Lopes Filipe

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

José António Moinhos Cordeiro (30h PL)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
José António Moinhos Cordeiro (30h PL)

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

Dar aos alunos conhecimentos de métodos de resolução de problemas baseados em técnicas de
reconhecimento de padrões. Pretende-se dotar os alunos da compreensão e capacidade de programação de

algoritmos de reconhecimento de padrões, usando Matlab principalmente como ferramenta de experimentação
e visualização e o Visual Studio.Net C# como linguagem de programação. Pretende-se consolidar os

conhecimentos adquiridos mediante a realização de um projecto de aplicação usando a linguagem C# e será
ainda exigido que os alunos adquiram alguma capacidade de pesquisa e análise crítica de técnicas e

aplicações correntes baseadas em reconhecimento de padrões.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students should acquire methods to solve problems based in pattern recognition techniques. It is intended to

give students the understanding and programming skills in pattern recognition using mainly Matlab as an
experimentation and visualization tool as well as Visual Studio.Net C# as programming language. It is intended

to consolidate knowledge acquired using projects developed in C# language. It will be demanded also some
research skills and critical analysis of current techniques and applications based on pattern recognition.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Introdução ao Reconhecimento de Padrões
1.1. Reconhecimento de Objectos

1.2. Elementos de Base: Classes, Padrões e Características
1.3. Áreas de Aplicação

1.4. Métodos supervisionados e não supervisionados
1.5. Projecto de classificador

1.6. Funções Discriminantes
2. Reconhecimento de Padrões Estatistico

2.1. Espaço de características e métricas
2.2. Regiões de Decisão
2.3. Matriz de confusão

2.4. Critério de avaliação
3. Teoria da Decisão

3.1. Modelo das observações
3.2. Classificador de máximo a posteriori

3.3. Classificador de Bayes
4. Classificação Supervisionada

4.1. Redução da Dimensionalidade
4.2. Selecção vs. Extracção de Características

4.3. Classificação de Bayes supervisionada
4.4. Métodos paramétricos
4.5. Métodos não paramétricos

5. Classificação de Textos

6.2.1.5. Syllabus:

1. Introduction to Pattern Recognition 
1.1. Object Recognition
1.2. Base Elements: Classes, Patterns and Features
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1.3. Application Areas 

1.4. Supervised and Unsupervised Pattern Recognition methods
1.5. Classifier Project

1.6. Discriminating Functions
2. Statistical Pattern Recognition 
2.1. Feature Space and Metrics

2.2. Decision Regions 
2.3. Confusion Matrix 

2.4. Evaluation Criteria
3. Decision Theory

3.1. Observations Model
3.2. Maximum a Posteriori Classifier 

3.3. Bayes Classifier
4. Supervised Classifier

4.1. Dimensionality Reduction
4.2. Feature Selection vs. Extraction
4.3. Supervised Bayes Classifier

4.4. Parametric Methods
4.5. Non-Parametric Methods

5. Text Classification

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

Os conteúdos programáticos seguem os objectivos da unidade curricular relativos aos conhecimentos a
adquirir ao centrarem-se no ensino dos conceitos essenciais teóricos e práticos sobre os prncipais métodos
de reconhecimento de padrões, principamente de natureza estatistica.

Para além dos objectivos referidos, os conteúdos programáticos teóricos são acompanhados de aulas práticas

onde os alunos expôem e discutem os seus projectos nas várias etapas de desenvolvimento.

Finalmente, o estudo teórico permite que os alunos aprofundem um dos seus tópicos preferidos dentro da área
de reconhecimento de padrões.

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

The syllabus follows the course objectives regarding the knowledge to be acquired by focusing on teaching the
essential concepts about the theoretical and practical aspects of pattern recognition.

In addition to the aforementioned objectives, the syllabus theoretical components are accompanied by practical

classes where students regularly expose and discuss their projects at the various stages of development.

Finally, the theoretical study enables students to deepen one their preferred topics within the area of pattern
recognition

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A metodologia de ensino inclui a leccionação de aulas teórico-práticas de exposição teórica e resolução de
exercícios de papel e lápis, bem como laboratórios em que os alunos programam algoritmos de

reconhecimento de padrões usando Matllab e C#.
A avaliação terá os seguintes componentes:

• Exercicios a realizar durante as aulas laboratoriais (contam apenas os melhores 5). Aos alunos que não
possam frequentar as aulas de laboratório, ser-lhes-á dada uma série de exercícios alternativos, via Moodle. 
• Estudo teórico, apresentado perante a turma e os docentes da unidade curricular, numa workshop

especialmente marcada para o efeito após a conclusão do período de aulas. Esta monografia deverá ser um
trabalho original, de pequena dimensão (máximo 15 páginas, com referências) aprofundando um tema

específico da matéria, carecendo o tema escolhido pelo aluno de concordância prévia por parte do responsável
da unidade curricular.

• Exame Final
• Projecto de programação.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The teaching methodologies include theoretical and practical classes where students can solve exercices on
paper as well as laboratories, where students can program pattern recognition algorithms in Matlab and C#.

Assessment includes the following components:
• Lab exercises during lab classes (only the best 5 are used). Students who cannot attend lab classes will be
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given alternative exercises using Moodle.
• Theoretical studies, presented to the class and the lecturers of the curricular unit, in a workshop specially for

this purpose after the last class. The monograph must be an original work of small size (maximum 15 pages,
with references) to study some very specific theme in more depth than during regular classes. The theme

approval requires the agreement between the students and the coordinator. 
• Final examination

• Programming project

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

Nas aulas teóricas são ensinados os conceitos e métodos fundamentais sobre reconhecimento de padrões

estatisticos
Nas aulas de laboratório são desenvolvidas aplicações informáticas e discutidos regularmente os projectos em

desenvolvimento pelos alunos. O objectivo geral é aplicar os conhecimentos adquiridos e promover e estimular
o sentido critico e o trabalho de equipa.

O estudo de um tema força os alunos a fazer alguma investigação e a fazer uma apresentação aos colegas, o
que contribui para os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

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

At theory classes students learn concepts and methods that are essential for statistical pattern recognition
In Lab classes students learn how to develop informatic applications and projects that show them how to apply

the methods and concepts learnt in theory. This consolidates their knowledge and promotes critical analysis
and team work. 

The theme forces students to do research and present it to colleagues, contributing to the learning outcomes.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Reconhecimento de Padrões, Jorge Salvador Marques, IST-Press, Lisboa.

Matlab 7&6 – Curso Completo, 3ª Ed., Vagner Morais e Cláudio Vieira, FCA, Lisboa.
The Text Mining Handbook - Advanced Approaches in Analyzing Unstructured Data, Ronen Feldman e James 

Sanger, Cambridge University Press, 2007

Mapa IX - Integração e Segurança em Sistemas Distribuídos

6.2.1.1. Unidade curricular:

Integração e Segurança em Sistemas Distribuídos

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Nuno Miguel Valero Ribeiro: 22,5 TP + 22,5 LAB

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Patricia Macedo : 30h OT

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

Patricia Macedo : 30h OT

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A. Enuncia, descreve, explica, classifica e compara, modelos de programação, de gestão de nomes, técnicas

para garantir disponibilidade de serviços, transacções distribuídas, funcionamento do protocolo 2PC, fases e
técnicas do processo de integração, aspectos e protocolos de segurança num Sistema Distribuído; B. Codifica,

identifica, resolve, aplica e elabora, soluções computacionais com problemas de disponibilidade de serviço,
processo de integração num caso prático, segurança lógica; riscos de negócio; plano de organização da

segurança. C. Reconhece a importância, mantém interesse, investiga tópicos em tecnologia de sistemas
distribuídos na área Informática, responde às solicitações das aulas, ajuda os colegas de grupo com iniciativas

próprias, revela curiosidade e interesse técnico e científico nas questões abordadas, revela interesse nos
trabalhos, investiga tópicos avançados necessários para completar os trabalhos, a importância dos aspectos
legais em vigor da área informática.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
A. States, describes, explains, classifies and compares programming models, management names, techniques

to ensure availability of services, distributed transactions, 2PC protocol operation, and technical phases of the
integration process, and aspects of security protocols in a Distributed System , B. Encodes identifies, resolves,

applies and develops solutions to computational problems of service availability, the integration process in a
practical case, logical security, business risks; plan security organization. C. Recognizes the importance of
maintaining interest in technology research topics in the area of distributed systems Computing, responds to

requests classes, helping teammates with their own initiatives, shows curiosity and interest in scientific and
technical issues addressed, shows interest in the work, investigates advanced topics necessary to complete

the work, the importance of the legal force in the computing area.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

PARTE I – Tecnologia de Sistemas Distribuídos 1. Modelo computacional de Sistema Distribuído. 2. Modelos de
programação 3. Modelos de gestão de nomes. 4. Disponibilidade de serviços: tolerância a faltas. 5.
Transacções. PARTE II – Integração em Sistemas Distribuídos 1. Nível de dados. 2. Nível de interfaces

aplicacionais. 3. Nível de interface com o utilizador. 4. Nível dos processos de negócio. 5. O projecto de
integração. PARTE III – Segurança. 1. Riscos, vulnerabilidades e ataques. 2. Planeamento e organização. 3.

Análise de riscos, políticas e medidas. 4. Procedimentos de emergência. 5. Apuramento de responsabilidades e
auditoria informática. 6. Ataques lógicos. 7. Autenticação, privacidade, integridade, não repudiação e

autorização. 8. Chave simétrica; chave pública/privada; resumo de mensagens; assinaturas digitais. 9.
Autoridades de certificação. 10. Protocolos de segurança. 11. Instalações: utilizadores, pessoal,

responsabilização e controle de acessos. 12. Aspectos legais.

6.2.1.5. Syllabus:
PART I - Distributed Systems Technology 1. Computational model of Distributed System. 2nd. Programming

Models 3. Management models of names. 4th. Service availability: fault tolerance. 5. Transactions. PART II -
Distributed Systems Integration 1. Data level. 2. applicational level interfaces. 3. Level user interface. 4. Level of

business processes. 5. The integration project. PART III - Security. 1. Risks, vulnerabilities and attacks. 2.
Planning and organization. 3. Risk analysis, policies and measures. 4. Emergency procedures. 5. Determining

liability and computer audit. 6. Logical attacks. 7. Authentication, privacy, integrity, non-repudiation, and
authorization. 8. Symmetric key, public / private key, message digest, digital signatures. 9. CAs. 10. Security
protocols. 11. Facilities: users, personal accountability and access control. 12. Legal aspects.

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

Conteúdos Objectivos
I – C.1 .. C.7; 1. A.1; 2. A.2; B.1; B.2; 3. A.3; B.2; 4. A.4; B.2; 5. A.5; B.2;

II – C.1 .. C.7; 1. A.6; 2. A.6; 3. A.6; 4. A.6; 5. A.7; B.3; 
III – C.1 .. C.7; 1. A.8; B.5; 2.B.5; 3. B.5; 4. B.5; 5. B.5; 6. A.8; B.4; 7. A.8; B.4; 8. A.8; B.4; 9. A.9; B.4; 10. A.9; B.4; 11.
A.8; B.5; 12. A.8; B.5;

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

Syllabus Objectives
I – C.1 .. C.7; 1. A.1; 2. A.2; B.1; B.2; 3. A.3; B.2; 4. A.4; B.2; 5. A.5; B.2;
II – C.1 .. C.7; 1. A.6; 2. A.6; 3. A.6; 4. A.6; 5. A.7; B.3; 

III – C.1 .. C.7; 1. A.8; B.5; 2.B.5; 3. B.5; 4. B.5; 5. B.5; 6. A.8; B.4; 7. A.8; B.4; 8. A.8; B.4; 9. A.9; B.4; 10. A.9; B.4; 11.
A.8; B.5; 12. A.8; B.5;

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição de conteúdos e aprendizagem baseada em problemas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Content exposition and problem based learning.

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

Objectivos de aprendizagem teórica, conhecimentos, através da exposição dos tópicos em aula e estudo
autónomo. 

Objectivos de aprendizagem práticos, saber fazer e saber ser/estar, através de trabalhos de grupo em torno de
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problemas orientados pelo professor.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Learning outcomes of theoretical knowledge through exposure in class and autonomous study of topics.

Learning outcomes of practical know-how and behaviour through groups working around problems suggested
by the teacher or the student.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

1. Tecnologia de Sistemas Distribuídos, Alves Marques e Paulo Guedes, FCA – editora de informática. ISBN:
9727221289. (Parte I do programa da disciplina)

2. Enterprise Application Integration, David S. Linthicum, Addison-Wesley. ISBN: 0201615835. (Parte II do
programa da disciplina)

Mapa IX - Análise de Requisitos do Projecto

6.2.1.1. Unidade curricular:

Análise de Requisitos do Projecto

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Joaquim Belo Lopes Filipe S:15

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Olgierd Swiatkiewicz S:15

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

Olgierd Swiatkiewicz S:15

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular de “Análise de Requisitos do Projecto” do semestre ímpar serve como unidade

preparatória para o “Projecto” do semestre par.

As unidades curriculares a “Análise de Requisitos do Projecto” e o “Projecto” pressupõem o trabalho
autónomo do aluno na elaboração de um projecto, originais e especialmente realizados para este fim, sob a

orientação de um docente, escolhido de entre os docentes doutorados da ESTSetúbal ou reconhecidos como
especialista pelo Conselho Tecnico-Científico da ESTSetúbal (desde que possua o grau de mestre), o qual

acompanhará o trabalho do aluno ao longo dos dois semestres.

Considera-se importante que os alunos a este nível de formação tenham a possibilidade de escolher entre um
trabalho de projecto de cariz teórico-prático (trabalho de aplicação técnica) e uma dissertação de cariz teórico-
empírica (trabalho de investigação científica), tanto na área de Informática, como igualmente na área de Gestão

ou, de preferência, em ambas ao mesmo tempo.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The UC of "Requirements Analysis Project" is an odd semester unit that serves as preparation for the "Project"
for the next semester
The courses the "Requirements Analysis Project" and "Project" assume autonomous work of the student in

preparing a project, unique and especially made for this purpose, under the guidance of a faculty member,
chosen from among the teachers of ESTSetúbal recognized as a specialist by the Council of Scientific-Technical

ESTSetúbal (provided it has a master's degree), which will monitor the student's work over the two semesters.

It is important for students at this level of training to have the possibility to choose between a project work-
oriented theoretical and practical (job application technique) and a dissertation-oriented theoretical and

empirical (scientific research), both in Computer area, as also the management area or, preferably, both at the
same time.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

O aluno com o apoio do seu orientador deve, em primeiro lugar elaborar um plano de trabalho relacionado com o
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projecto ou dissertação. O plano de trabalho de projecto/dissertação deve ser concebido de modo a ter uma

duração aproximada de nove meses de trabalho em tempo integral, ou seja, incluindo as duas unidades
curriculares a “Análise de Requisitos do Projecto” do semestre ímpar e o “Projecto” do semestre par.

Até ao fim do semestre ímpar, contando com a época dos exames o aluno deve entregar e discutir um esboço
do trabalho de projecto (um pré-projecto) ou um projecto da dissertação/tese para poder ser avaliado na

unidade curricular da “Análise de Requisitos do Projecto”.
No que se refere à unidade curricular do “Projecto”, as condições, o prazo de entrega e a discussão/defesa do

trabalho de projecto ou da dissertação para ser aprovado na disciplina e concluir o Mestrado deve consultar-se
o Regulamento dos Cursos do Mestrado na ESTSetúbal

6.2.1.5. Syllabus:

The student with the help of his/her advisor should first prepare a work plan related to the project or
dissertation. The work plan of the project / dissertation must be designed to have a duration of approximately

nine months of full-time work, ie including the two courses "Requirements Analysis Project" and "Project" 

By the end of the odd semester, by the time of examinations the student must submit an outline and discuss the

work of the project (pre-draft) or a draft of the dissertation / thesis to be evaluated in the course of
"Requirements Analysis Project ".

As regards the course of the "Project" conditions, the delivery and discussion / defense project work or
dissertation / to be approved in the UC and complete the Masters it is recommended to consult the Regulation of

the MSc courses in ESTSetúbal.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos dependem do projecto particular, sendo apenas exigido que consista num projecto e não numa

tese meramente teórica e que a área de aplicação esteja substancialmente contida nas áreas de interesse do
curso. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents depend on the particular design, being only required that the work comprises a project, not merely
a theoretical study and that the application area is substantially contained in the relevant fields of the course.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Principalmente o trabalho do aluno é acompanhado por um docente orientador, usando métodos de Orientação

tutorial com vista ao desenvolvimento do trabalho do projecto ou da elaboração da dissertação/tese do aluno,
sendo o acompanhamento dado em reuniões individuais presenciais ou à distância, no mínimo mensais.
São organizadas workshops periódicas para apresentação das versões preliminares dos trabalhos e dar

oportunidade de discussão/defesa de trabalhos realizados pelos alunos.
Ocasionalmente são realizados seminários sobre alguns aspectos específicos relacionados com a elaboração

dos trabalhos de projectos ou dissertações.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Mainly the student's work is accompanied by a faculty advisor, using methods tutorial guidance for the
development of the project work or writing their dissertation / thesis student, and in the follow-up individual
meetings in person or at a distance, at least monthly .

Regular workshops are organized for presentation of preliminary versions of the work and provide an
opportunity for discussion / advocacy work done by students.

Occasionally seminars are conducted on some specific aspects related to the preparation of project work or
dissertations.

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

curricular.
A metodologia de ensino permite a integração de vários conhecimentos adquiridos ao longo do plano curricular

do Mestrado em Informática de Gestão e fornece aos alunos capacidades acrescidas para realizarem
autonomamente um trabalho de projecto de grande dimensão.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology allows the integration of several knowledge acquired throughout the curriculum of
the Master in Computer Management and provides students with increased capacities to undertake a large

project work autonomously.
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6.2.1.9. Bibliografia principal:

• Scharp, J. A. & Howard, K. (1998). The managemnt of a Student Research Project. Vermont: Gower (2nd Ed.).
• Nagle, J. G. (1996). Handbook for preparing engineering documents. New York: IEEE.
• Cerro, A. L. & Bervian, P. A. (1996). Metodologia científica. Rio de Janeiro: Makron (4ª ed.).

• Severino, A. J. (1995). Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Cortez (19ª ed.).

Mapa IX - Projecto

6.2.1.1. Unidade curricular:
Projecto

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

Joaquim Belo Lopes Filipe S:15

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Olgierd Swiatkiewicz S:15

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Olgierd Swiatkiewicz S:15

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

A unidade curricular de “Projecto” está intimamente ligada à de “Análise de Requisitos do Projecto” vindo na
sequência do trabalho realizado nesta.

As unidades curriculares a “Análise de Requisitos do Projecto” e o “Projecto” pressupõem o trabalho
autónomo do aluno na elaboração de um projecto, originais e especialmente realizados para este fim, sob a

orientação de um docente, escolhido de entre os docentes doutorados da ESTSetúbal ou reconhecidos como
especialista pelo Conselho Tecnico-Científico da ESTSetúbal (desde que possua o grau de mestre), o qual
acompanhará o trabalho do aluno ao longo dos dois semestres.

Considera-se importante que os alunos a este nível de formação tenham a possibilidade de escolher entre um
trabalho de projecto de cariz teórico-prático (trabalho de aplicação técnica) e uma dissertação de cariz teórico-

empírica (trabalho de investigação científica), tanto na área de Informática, como igualmente na área de Gestão
ou, de preferência, em ambas ao mesmo tempo.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The UC of "Project" is intimately connected to "Requirements Analysis Project" as it comes in sequence of the
work previously done in the latter. 

The courses the "Requirements Analysis Project" and "Project" assume autonomous work of the student in
preparing a project, unique and especially made for this purpose, under the guidance of a faculty member,

chosen from among the teachers of ESTSetúbal recognized as a specialist by the Council of Scientific-Technical
ESTSetúbal (provided it has a master's degree), which will monitor the student's work over the two semesters.

It is important for students at this level of training to have the possibility to choose between a project work-

oriented theoretical and practical (job application technique) and a dissertation-oriented theoretical and
empirical (scientific research), both in Computer area, as also the management area or, preferably, both at the

same time.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O aluno com o apoio do seu orientador deve prosseguir o plano de trabalho previamente elaborado, relativo ao

projecto/dissertação. 
No que se refere à unidade curricular do “Projecto”, as condições, o prazo de entrega e a discussão/defesa do

trabalho de projecto ou da dissertação para ser aprovado na disciplina e concluir o Mestrado deve consultar-se
o Regulamento dos Cursos do Mestrado na ESTSetúbal

6.2.1.5. Syllabus:

The student with the help of his/her advisor should proceed with the work plan related to the project/dissertation.
As regards the course of the "Project" conditions, the delivery and discussion / defense project work or

dissertation / to be approved in the UC and complete the Masters it is recommended to consult the Regulation of
the MSc courses in ESTSetúbal.
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos dependem do projecto particular, sendo apenas exigido que consista num projecto e não numa
tese meramente teórica e que a área de aplicação esteja substancialmente contida nas áreas de interesse do

curso.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents depend on the particular design, being only required that the work comprises a project, not merely

a theoretical study and that the application area is substantially contained in the relevant fields of the course.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

O trabalho do aluno é acompanhado por um docente orientador, usando métodos de Orientação tutorial com
vista ao desenvolvimento do trabalho do projecto ou da elaboração da dissertação/tese do aluno, sendo o
acompanhamento dado em reuniões individuais presenciais ou à distância, no mínimo mensais.

São organizadas workshops periódicas para apresentação das versões preliminares dos trabalhos e dar
oportunidade de discussão/defesa de trabalhos realizados pelos alunos.

Ocasionalmente são realizados seminários sobre alguns aspectos específicos relacionados com a elaboração
dos trabalhos de projectos ou dissertações.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The student's work is accompanied by a faculty advisor, using methods tutorial guidance for the development of
the project work or writing their dissertation / thesis student, and in the follow-up individual meetings in person

or at a distance, at least monthly .
Regular workshops are organized for presentation of preliminary versions of the work and provide an

opportunity for discussion / advocacy work done by students.
Occasionally seminars are conducted on some specific aspects related to the preparation of project work or

dissertations.

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

A metodologia de ensino permite a integração de vários conhecimentos adquiridos ao longo do plano curricular
do Mestrado em Informática de Gestão e fornece aos alunos capacidades acrescidas para realizarem

autonomamente um trabalho de projecto de grande dimensão.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology allows the integration of several knowledge acquired throughout the curriculum of

the Master in Computer Management and provides students with increased capacities to undertake a large
project work autonomously.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Scharp, J. A. & Howard, K. (1998). The managemnt of a Student Research Project. Vermont: Gower (2nd Ed.).
• Nagle, J. G. (1996). Handbook for preparing engineering documents. New York: IEEE.

• Cerro, A. L. & Bervian, P. A. (1996). Metodologia científica. Rio de Janeiro: Makron (4ª ed.).
• Severino, A. J. (1995). Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Cortez (19ª ed.).

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem

6.3.1. Adaptação das metodologias de ensino e das didácticas aos objectivos de aprendizagem das unidades
curriculares. 

As metodologias de ensino e as didáticas estão adaptadas aos objetivos das unidades curriculares. 
Existem diferentes tipos de UC, que requerem diferentes estratégias pedagógicas, desde a UC de Investigação

Operacional que é de natureza mais formal e requer essencialmente aulas teórico-práticas, passando por UCs
em que existe um componente prático-laboratorial para permitir criar nos alunos competências aplicacionais e

um componente de orientação tutorial que permite proporcionar aos estudantes um maior acompanhamento
fora da estrutura de aulas tradicional, até ao Projecto final, em que o acompanhamento se faz com um misto de
seminários e orientação tutorial.

Um outro aspecto relevante em termos da metodologia adoptada é a presença regular em palestras de
algumas UCs, de convidados do mundo empresarial e académico que após as suas palestras aceitam partilhar

nesta plataforma de e-learning, materiais próprios ou documentos relevantes para a UC em questão.
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6.3.1. Adaptation of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units. 

The teaching methodologies and teaching are adapted to the objectives of the course units.
There are different types of UC, which require different teaching strategies, from Operational Research that is

more formal in nature and essentially requires theoretical and practical lessons, to other UCs where there is a
practical component-create in the laboratory to allow students applicational skills and a component that allows
tutorials to give students a greater monitoring outside the traditional classroom structure, until the Final Project,

where monitoring is done with a mixture of seminars and tutorials.
Another important aspect in terms of the approach is the presence of regular lectures in some UCs, guests

from the world of business and academia that after his lectures accept sharing this platform e-learning
materials themselves or documents relevant to the UC .

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. As unidades curriculares que apresentaram um desvio significativo relativo ao número de
créditos ECTS foram identificadas e alvo de reflexão.

A opinião dos alunos é ouvida tipicamente no final do período de avaliação ou nas aulas das várias UCs, sendo
posteriormente utilizada como um dos factores a utilizar no ajuste dos métodos pedagógicos e de avaliação por

parte dos respectivos responsáveis de disciplina. Foi realizada uma reunião geral de estudantes no ano lectivo
de 2011/12 por forma a auscultar formalmente os alunos, tendo sido solicitado o preenchimento de um inquérito

que incluía o aspecto do número de ECTS. 
Este controlo é fundamental dada a heterogeneidade da formação de base dos estudantes, o que obriga à
distribuição da carga lectiva ao longo do tempo

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
The opinion of students has been heard typically at the end of the assessment period or during classes of the
various CUs and subsequently used as a factor to adjust the pedagogical methods and assessment methods by

the respective lecturers who are the CU coordinators. A meeting was held with all students in 2011/12 in order
to formally inquire about several aspects of the curriculum including the ECTS factor.

This type of control is essential due the heterogeneity of the students, which requires not only the adaptation for
the workload but also its distribution over time.

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

aprendizagem da unidade curricular. 
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

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. 

6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning
outcomes. 

Not performing for some time, educational surveys in ESTSetúbal, several difficulties were, however, detected
using data available at the information system. There are two models of inquiry (one at the UA, the other at the
level of Course) assessment of the perceptions of students, for each of these parameters, for use in all IPS

schools.
As regards ESTSetúbal a pilot application of the survey was made, relating to UC in a degree course

(Technology & Industrial Management) at the end of the 2nd semester of 2011/2012, in order to fine tune some
details of the data extraction System Information. As a result of this pilot application, this investigation will be

applied at the end of the 1st semester of 2012/2013, the majority of courses ESTSetúbal (being also provided in
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this survey the question of validation ECTS).

The implementation of the survey in terms of courses, continues also planned, although no date set.

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas. 
As metodologias de ensino facilitam a participação dos estudantes em atividades científicas.

É de referir a existência em diversas UCs, entre outros, dos seguintes métodos de ensino:
- Componente prática e laboratorial;
- Projetos/trabalhos de investigação e pesquisa;

- Trabalhos de final de curso; 
A lecionação da formação de acordo com o regime de Bolonha contribuiu para a existência de, num número

significativamente alargado de unidades curriculares nas quais existem trabalhos de projeto e de pesquisa,
passando esta metodologia a ser uma das componentes de avaliação do estudante. 

A existência de trabalhos que são desenvolvidos no âmbito de várias UCs promovem naturalmente a
participação dos estudantes em atividades científicas uma vez que, para além de propiciarem trabalhos de

maior dimensão, perspectivam uma atividade pesquisa e investigação que ao fundir diferentes áreas de
conhecimento potencia um maior envolvimento dos alunos.

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities. 

The teaching methodologies facilitate student participation in scientific activities.
It should be noted the existence in various CUs, among others, of the following teaching methods:

- Exercises and laboratory practice;
- Projects / research and research;

- Final project work;
The training in accordance with the Bologna scheme contributed to the existence of significant
project work and research, and this methodology has become of the components of student

assessment.
Some project works are developed regarding the evaluation of several CUs. These kinds of approach promote

student involvement in bigger scientific projects and furthermore the main research activity in several areas is
similar to the business reality. 

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 0 0 5

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 0 0 5

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

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

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

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. 
O sucesso académico é semelhante para as diferentes áreas científicas e respetivas unidades curriculares.

Ainda não é possível obter estatisticas fiáveis dado que o curso é muito recente e a maioria dos estudantes
inscritos ao longo destes 3 anos obteve muitas equivalências às unidades curriculares que supostamente
deveriam frequentar no plano curricular.

7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study cycle and related curricular
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units. 

The academic success is similar for the different scientific areas and respective courses.
It is not yet possible to have accurate statistics, given the fact that the course is very young and most of

registered students have got equivalences to many CUs.

7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de acções de
melhoria do mesmo. 

Anualmente, na ESTSetúbal/IPS são elaborados por ciclo de estudos o Relatório de Bolonha. Este documento
constitui um relatório síntese do funcionamento do ciclo de estudos permitindo identificar, entre outros,

alterações estruturais na captação de estudantes, unidades curriculares com taxas de insucesso mais
elevadas, práticas pedagógicas menos favoráveis, permitindo assim, antecipar comportamentos.

A elaboração e análise deste documento, e de outros que lhe servem de sustentação e que o complementam,
permitem definir o plano de atividades a curto e médio prazo, com o objetivo de melhoria contínua. É feita uma
análise transversal aos indicadores clássicos de sucesso das várias UC´s para identificar possíveis focos de

insucesso escolar e diagnosticar causas.
São efetuadas pelo Conselho Pedagógico, reuniões com os responsáveis das UC’s que apresentam taxas de

insucesso mais elevadas. 

7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions. 

Each year, ESTSetúbal/IPS prepares the Bologna Report, organising it by study cycles. This document consists
of a summary report regarding how study cycle works. With this analysis, the school is able to gather
information about significant changes in terms of students’ recruitment or specific curricular units with high

rates of academic underachievement, thus allowing the identification of ineffective pedagogical practices.
The analysis of this document alongside the inclusion of other sources which are used both as support and

complement, allow the school to define its own action plan within a context of continuous improvement. This
document comprehends a cross analysis of the traditional indicators that measure the success of each

curricular unit. This procedure helps identify the areas of underachievement and diagnose its causes. The
Pedagogical Council promotes meetings with the teachers responsible for those curricular units where the

underachievement rate is higher.

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

that obtained employment until one year after graduating
100

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. 

Embora a ESTSetúbal não possua ainda presentemente centros de investigação nas áreas científicas
predominante do

ciclo de estudos, está estabelecido um grupo de I&D na área de Informática e Sistemas de Informação, que
reúne periodicamente e que apoia a formação avançada dos docentes em processo de doutoramento, que

apoia o desenvolvimento de projectos e através do qual se estabelecem ligações com outras instituições de
I&D em Portugal e no estrangeiro, concretizadas principalmente em seminários que estes leccionam em

Setúbal em reuniões do grupo de I&D. 
Além disso, vários elementos do corpo docente colaboram estreitamente com Centros de Investigação
devidamente reconhecidos.
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7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study cycle and its mark. 

Although currently ESTSetúbal still lacks research centers in the predominant science areas of the cycle of
studies, there is established a group of R & D in the area of Computer Science and Information Systems, which
meets regularly and supports advanced training of teachers in the process of doctoral, which supports the

development of projects and through which establish links with other R & D institutions in Portugal and abroad,
mainly implemented in seminars that teach at these group meetings Setúbal in R & D.

In addition, several elements of the faculty work closely with Research Centres duly recognized.

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. 

2

7.2.3. Outras publicações relevantes. 

• revistas indexadas à ISI = 5
• outras revistas internacionais com revisão por pares = 3
• Publicações em revistas nacionais= 6

• Publicações em actas de encontros científicos internacionais com revisão por pares indexadas = 31
• Livros publicados = 1

• Capítulos de livros = 3
• Livros editados = 25

• Teses de Doutoramento = 4

7.2.3. Other relevant publications. 
• journals indexed by ISI = 5

• other internacional journals with peer review = 3
• national journals = 6

• proceedings of international scientific meetings with peer review and indexation = 31
• books published = 1

• book chapters = 3
• books edited = 25

• PhD theses = 4

7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento
económico. 

A ESTSetúbal/IPS tem vindo a apostar em formações e em prestações de serviços especializados nas áreas
ligadas aos setores da informática e gestão. As atividades de formação têm impacto real na valorização e

enriquecimento dos recursos humanos e dos quadros da região. Através das prestações de serviços
especializados desenvolvidas tem sido possível concretizar o apoio às empresas da região, contribuindo assim

para o desenvolvimento económico.

7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development. 
The ESTSetúbal/IPS has been investing in training and specialized services in the informatics an management

areas. These training activities have an impact on the enrichment of the human resources and the qualified
technicians operating in the region. Through the specialized services already developed it has been possible to

support the companies in the region, contributing to the economic development.

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

Os docentes e alunos do curso de Mestrado em Informática de Gestão têm vindo a integrar os seus
conhecimentos e actividades científicas no desenvolvimento de projectos em parceria com empresas da

região, nomeadamente aquelas onde os alunos trabalham, principalmente através da orientação e execução
dos projectos finais de curso.

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

partnerships. 
Teachers and students of Masters in Informatics Management have been integrating their knowledge and

scientific activities in developing projects in partnership with companies in the region, including those in which
students work primarily through guidance and execution of final year project.

7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria. 
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O Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) da ESTSetubal/IPS (conforme já foi referido no ponto 2.2.2) pretende
instituir os mecanismos de monotorização ligados às atividades de ensino e aprendizagem, mas também todas

as
outras ligadas à produção científica e tecnológica do corpo docente.

Para apoio à monitorização das atividades científicas e tecnológicas, o IPS adotou (em Fevereiro de 2011) a
Plataforma De Góis com o objetivo de registar a produção técnica e científica dos seus docentes. Baseado nas

funcionalidades da plataforma, vai ser possível obter informação relativa a indicadores adequados, que se
pretendem integrar nos relatórios de monitorização (com início em 2012).

7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement. 

The Quality Assurance System (SGQ) of the ESTSetubal/IPS (as already mentioned in 2.2.2) is meant to
implement

the supervising mechanisms of the teaching and learning activities and also of the other aspects of the
scientific

and technological production of its teaching staff.
To support the supervision of the scientific and technological production, the IPS has adopted (in February 2011)
the De Góis platform with the purpose of recording the technological and scientific production of its teaching

staff.
Using the platform features it will be possible to collect information about the proper indicators to be used in the

supervision reports (beginning in 2012).

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 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. 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. 
ESTSetúbal/IPS has actively contributed for a higher education training in the main areas of Engineering for

more than two decades. The student population comes essentially from the district of Setúbal and it includes
individuals from an extensive age group. A significant number of students have already been integrated in the
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labour market. In fact, the existence of individuals who hold a high-level of professional and academic training
proves to be very relevant in terms of companies’ location. This school is actually located in one of the regions

of the country characterised by a significant level of entrepreneurial dynamism. These companies hire graduate
individuals and promotes local fixation of a highly-educated community, a relevant aspect for the region’s social
and economic development. The graduates also contribute to increase entrepreneurial activity. By combining

scientific and technical knowledge with a dynamic attitude they have managed to create some innovative
companies.

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 ministradas, 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

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 20

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

Percentagem de docentes estrangeiros / Percentage of foreign academic staff 1

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 

• Curso com poucas horas presenciais e aulas lecionadas no período pós-laboral, o que permite conciliar o
trabalho com o estudo, reduzir os custos, etc.
• Curso recente, em regime pós-laboral, bem adaptado às necessidades da área de estudos e da região onde a

instituição se insere;
• Turmas pouco numerosas, o que permite relação direta aluno-docente.

• Coerência entre objetivos gerais do ciclo de estudos e objetivos das várias unidades curriculares, bem como
com a missão e estratégia do IPS.

8.1.1. Strengths 

• Few hours of classroom and taught classes in the post-labor, which allows combining work with study, reduce
costs, etc..

• Course is recent, with post-employment scheme well suited to the needs of the study area in the region where
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the institution is;

• Reduced number of classes allowing direct student-teacher relationship.
• Consistency between general objectives of the course and goals of the various courses as well as the mission

and strategy of the IPS.

8.1.2. Pontos fracos 
• Número reduzido de doutorados e especialistas no corpo docente da Escola, fragilidade que deverá ser

colmatada com o recurso a convidados com as qualificações adequadas.
• Estreitamento do perfil, que afunila as perspetivas e possibilidades de desenvolvimento futuro.

• Turmas pouco numerosas o que pode dificultar a viabilidade da continuidade do curso (custo elevado).
• Curso lecionado no período pós-laboral, constitui um esforço acrescido para os alunos que trabalham oito

horas/dia e frequentam as aulas cansados.
• Conhecimento reduzido da instituição por parte do público em geral e por potenciais candidatos;

8.1.2. Weaknesses 

• Reduced number of PhDs and specialists on the faculty of the School, weakness that should be addressed
with the use of guests with the right qualifications.

• Narrowing of the profile, which narrows the prospects and possibilities for future development.
• Reduced number of students can hamper the economic viability of continued progress (high cost).

• Course taught post-employment constitutes an increased effort for the students who work eight hours / day
and attend classes tired.

• Little knowledge of the institution by the general public and potential applicants;

8.1.3. Oportunidades 
• Expansão e generalização das TIC, aumento de aplicações e de domínios da informática, crescente procura de

profissionais de informática e áreas afins.
• Oferta de trabalho ao nível internacional (desde que os alunos dominem a língua inglesa). Tem-se verificado

uma procura mundial a taxas elevadas de forma sustentada e que se prevê continuarem como tal, pelo menos
a médio prazo.

• A adopção de medidas de e-governance pelo estado português e de grande parte das administrações públicas
em termos internacionais, é uma oportunidade para esses estados, mas também para o sector das tecnologias
e sistemas de informação.

• Oportunidades de trabalho on-line, em regime de teletrabalho ou de freelancing, em todos os sectores da
atividade económica.

8.1.3. Opportunities 
• Expansion and spread of ICT, increased applications and fields of IT, increasing demand for computer
professionals and related fields.

• Offer to work internationally (as long as students master the English language). There has been a worldwide
demand to sustained high rates and are expected to continue as such, at least in the medium term.

• The adoption of e-governance by the Portuguese state and much of the general government in international
terms, it is an opportunity for these states, but also for the technology sector and information systems.

• Job prospects online, teleworking or freelancing in all sectors of economic activity.

8.1.4. Constrangimentos 
• Desregulação na oferta de cursos de informática e afins (CET’s, licenciaturas, mestrados, pós-graduações).

• Proliferação de cursos a nível nacional e internacional.
• Possibilidade de obter competências em e/b-learning.

• Concorrência internacional, especialmente de países de Leste ou, por exemplo a India que têm uma base
estrutural muito competitiva.

• Existência de um curso com perfil semelhante na ESCE/IPS que compete diretamente com o curso de MIG da
ESTS/IPS sobre os mesmos recursos-potenciais candidatos.

8.1.4. Threats 

• Deregulation in offering computer courses and related (CET's, bachelor, masters, postgraduate).
• Proliferation of courses nationally and internationally.

• Ability to obtain skills in e / b-learning.
• International competition, especially from Eastern European countries or, for example India which have a

structural basis very competitive.
• Existence of a course with similar profile in ESCE / IPS that competes directly with the course of the ESTS MIG

/ IPS on the same resources-potential candidates.
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8.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade

8.2.1. Pontos fortes 

• Realização ao nível do IPS de um conjunto de acções prioritárias, 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: ENQA

(2005) e EEWA (2007);
• Formação dos membros da equipa do IPS em técnicas e métodos de gestão da qualidade;

• Estudo de caracterização do insucesso escolar;
• Coordenação do processo de avaliação externa pela EUA (2011);

• Realização de relatórios periódicos ao nível de cada unidade curricular, por semestre;
• Realização de relatórios periódicos anuais ao nível do ciclo de estudos;

• Reuniões periódicas com docentes e estudantes;
• Recolha de informação/opinião dos estudantes através de inquéritos anónimos, como forma de definir ações

de melhoria.

8.2.1. Strengths 
• Achievement at the level of IPS of a set of priority actions for the creation of skills and tools essential for

conception and development of a Quality Management System (QMS);
• Preparation of interpretive guides two public benchmarks Assurance / Quality Management: ENQA (2005) and

EEWA (2007);
• Training team members in IPS techniques and methods of quality management;

• Study of characterization of school failure;
• Coordination of the external evaluation process by the EUA (2011);
• Conducting periodic reports at each course, per semester;

• Conducting periodic reports annual level course;
• Regular meetings with teachers and students;

• Collection of information / opinion of the students through anonymous surveys as a way to define improvement
actions.

8.2.2. Pontos fracos 

• A Unidade para a Avaliação e a Qualidade do Instituto Politécnico de Setúbal (UNIQUA-IPS) não tem ainda a
sua acção centrada na garantia da qualidade, mas mais como uma entidade de estudo, coordenação e como

observatório;
• Inexistência de uma estrutura local (na ESTSetúbal) de garantia de qualidade;

• Baixo número de auditorias externas;
• Mecanismos de decisão interna morosos que atrasam a identificação de problemas e sua imediata correcção.

8.2.2. Weaknesses 

• The Unit for Evaluation and Quality Polytechnic Institute of Setúbal (UNIQUA-IPS) has also focused its work on
quality assurance, but more as a unit of study, coordination and as an observatory;

• Lack of a local structure (in ESTSetúbal) quality assurance;
• Low number of external audits;

• Mechanisms for internal decision that lengthy delays in identifying problems and their immediate correction.

8.2.3. Oportunidades 
• Reflexão interna sobre o ciclo de estudos associada ao processo de avaliação;

• Necessidade da criação de um Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) e estrutura local associada;
• O desenvolvimento de relações de trabalho entre a UNIQUA, o Coordenador de Curso e os Conselhos

Pedagógico e Conselho Técnico-Científico;
• Contributo do processo de realização dos Relatórios de Concretização do Processo de Bolonha para

implementação de um sistema de monitorização eficaz;
• Os benefícios da atividade do Conselho Académico e do Conselho Geral;

• A centralização dos serviços na gestão do IPS, embora ainda em fase de concolidação poderá permitir uma
mais eficaz integração de serviços e uma melhor resposta aos problemas de docentes e estudante (serviços
académicos, Sistema de Informação, Recursos Humanos, Administrativos de Financeiros).

8.2.3. Opportunities 
• internal reflection on the cycle of studies related to the evaluation process;
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• Need for the creation of a Quality Management System (QMS) and associated local structure;
• The development of working relationships between UNIQUA, the Course Coordinator and the Pedagogical

Councils and Technical-Scientific Council;
• Contribution of the process of implementation of the Implementation Reports Bologna Process to implement an

effective monitoring system;
• The benefits of the activity of the Academic Council and the General Council;

• The centralization of services in managing the IPS, although still under concolidação may allow a more
effective integration of services and better address the problems of teachers and student (academic services,

Information Systems, Human Resources, Administrative of Financial).

8.2.4. Constrangimentos 
• Número insuficiente de recursos humanos;

• Financiamento do Ensino Superior;
• Insuficiente formação dos docentes em mecanismos de garantia de qualidade.

8.2.4. Threats 

• Insufficient human resources;
• Financing of Higher Education;

• Insufficient training of teachers in quality assurance mechanisms.

8.3. Recursos materiais e parcerias

8.3.1. Pontos fortes 

• Instalações, equipamentos técnico-científicos e didáticos de boa qualidade;
• Várias parcerias com diferentes organismos nacionais e internacionais na área do ciclo de estudos.

8.3.1. Strengths 

• Facilities, equipment, technical-scientific and didactic good quality;
• Multiple partnerships with various national and international organizations in the area of the course.

8.3.2. Pontos fracos 
• Dificuldades de actualização de alguns equipamentos apesar do esforço continuado de dotação dos
Laboratórios com os equipamentos necessários;

• Reduzido número de UC’s que recorrem aos meios laboratoriais;
• Insuficiente utilização das parcerias existentes.

8.3.2. Weaknesses 
• Difficulties in updating some equipment despite the continuing effort endowment of laboratories with the

necessary equipment;
• Reduced number of CUs that use laboratory facilities;
• Insufficient use of existing partnerships.

8.3.3. Oportunidades 
• Reflexão interna sobre os recursos e as parcerias atuais associadas ao processo de avaliação;

• Necessidade de complementar as competências internas com recursos profissionalizantes externos
(especialistas);
• Desenvolvimento de projectos finais com as empresas da região;

• Dinamização de parcerias com outras instituições do Ensino Superior;
• Maior envolvimento de parceiros empresariais no ciclo de estudos

8.3.3. Opportunities 
• Reflection on internal resources and partnerships associated with the current evaluation process;

• Need to supplement internal skills with external professional resources (specialists);
• Development of final projects with companies in the region;
• Promotion of partnerships with other institutions of higher education;

• Greater involvement of partners in business cycle studies

8.3.4. Constrangimentos 
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• Financiamento de recursos condicionado pelas restrições orçamentais;
• Custos de manutenção e substituição das instalações e dos equipamentos elevados;

• Localização da unidade orgânica por existir concorrência directa com outras instituições;
• Dificuldade de acesso ao campus IPS em horário pós-laboral.

8.3.4. Threats 

• Funding resources constrained by budgetary constraints;
• Costs of maintenance and replacement of facilities and equipment are high;

• Location of the organic unity exists by direct competition with other institutions;
• Difficulty of access to IPS on campus after work time hours.

8.4 Pessoal docente e não docente

8.4.1. Pontos fortes 
• Pessoal docente qualificado com vários doutorados e especialistas, associado a centros de investigação e

inscrito em organizações/sociedades técnico-científicas internacionais e nacionais;
• Pessoal docente com desenvolvimento contínuo de actividade científica através de publicação em revistas

científicas e participação em congressos internacionais e nacionais;
• Pessoal docente com actividades de transferência de conhecimentos tecnológicos indutores de
desenvolvimento das estruturas autárquicas regionais/concelhias;

• Pessoal docente em regime de não exclusividade com actividade profissional em curso nas diversas áreas da
Indústria das TIC e dos Sistemas de Informação;

• Pessoal docente acessível e prestável na óptica do estudante, com a existência de vários métodos de
contacto para atendimento relativo às unidades curriculares, funções pedagógicas ou administrativas do ciclo

de estudos.

8.4.1. Strengths 
• Teaching staff qualified with multiple doctors and specialists associated with research centers and enrolled in

technical and scientific international and national organizations / societies;
• Teaching staff with continuous development of scientific activity through publication in scientific journals and

participation in international and national conferences;
• Teaching staff with knowledge transfer activities inducing technological development structures municipal

regional / municipal;
• Teaching staff on a non exclusive basis with ongoing professional activity in various areas of ICT Industry and

Information Systems;
• Teaching staff approachable and helpful from the perspective of the student, with the existence of several
methods of contact for service relating to courses, teaching or administrative functions of the course.

8.4.2. Pontos fracos 
• Número reduzido de pessoal não-docente;

• Qualificações/nível de formação do pessoal não docente;
• Falta de técnicos de laboratório;

• Necessidades especiais de pessoal e serviços administrativos pelo regime laboral em que decorre o curso;
• Número insuficiente de docentes de carreira, nomeadamente de Professores Coordenadores e de
Professores Adjuntos;

• Inexistência de centros de investigação da instituição associados à área do ciclo de estudos;
• Número insuficiente de especialistas;

• Realização de um reduzido número de prestações de serviços externos;
• Burocracia inerente ao Estado (ex: para mobilidade do pessoal não-docente).

8.4.2. Weaknesses 

• Reduced number of non-teaching staff;
• Qualifications / training level of the non-teaching staff;

• Lack of laboratory technicians;
• Special needs of personnel and administrative services by labor regime that follows the course;

• Insufficient number of faculty careers, namely the Teacher and Teacher Assistant Coordinators;
• Lack of research centers of the institution associated with the area of the course;

• Insufficient number of specialists;
• Holding a small number of external services;

• Bureaucracy inherent in governmental agencies (eg mobility for non-teaching staff).
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8.4.3. Oportunidades 
• Reflexão interna sobre o ciclo de estudos associada ao processo de avaliação;

• Necessidade de formação avançada do corpo docente;
• Realização de trabalhos de investigação e de prestações de serviços nos países lusófonos. 

8.4.3. Opportunities 
• internal reflection on the cycle of studies related to the evaluation process;

• Need for advanced training faculty;
• Conducting research and services in Lusophone countries.

8.4.4. Constrangimentos 

• Restrições financeiras para contratação de pessoal docente, especialmente de especialistas externos
• Cortes orçamentais nos programas de formação avançada do pessoal docente, nomeadamente no PROTEC.

8.4.4. Threats 
• Financial constraints for hiring teaching staff, especially outside experts

• Budget cuts in programs for advanced training of teaching staff, particularly in PROTEC.

8.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem

8.5.1. Pontos fortes 

• Estudantes dinâmicos e com capacidade de interacção com os docentes;
• Realização de seminários de apresentação preliminar das dissertações de mestrado, promovendo a

discussão e troca de conhecimentos entre estudantes e docentes com vista a melhorar o desenvolvimento da
dissertação em curso;
• Estudantes com trabalhos de investigação experimental nos meios laboratoriais da ESTSetubal, realizados no

âmbito de dissertações de mestrado concluídas e em curso;
• Estudantes com comunicações apresentadas e publicadas em actas de conferências internacionais e

nacionais.
• Proximidade entre docentes e estudantes, potenciando um ambiente ensino/aprendizagem de elevada

interação;
• - Desenvolvimento e implementação de uma estrutura de apoio aos estudantes;

• Existência de componente de ensino à distância em todas as unidades curriculares, motivando o estudante e
incentivando o trabalho autónomo.

8.5.1. Strengths 

• Students are dynamic and have the ability to interact with teachers;
• Conducting seminars to preliminary presentation of dissertations, promoting discussion and knowledge

exchange between students and teachers to improve the development of the dissertation in progress;
• Students with experimental research in laboratory facilities of ESTSetubal, conducted under dissertations

completed and in progress;
• Students with papers presented and published in proceedings of national and international conferences.

• Proximity between teachers and students, fostering an environment teaching / learning of high interaction;
• - Development and implementation of student support structure;
• Existence of distance learning component in all courses, motivating students and encouraging self-

employment.

8.5.2. Pontos fracos 

• Estudantes com conclusão do ciclo de estudos num prazo mais alargado do que os dois anos estabelecidos;
• Número reduzido de estudantes que concluíram o ciclo de estudos;
• Falta de maior componente prática com utilização de meios laboratoriais e visitas técnicas.

• Inexistência de estudantes em estágio;

8.5.2. Weaknesses 

• Students completing the course of study within wider than the two years established;
• Reduced number of students who completed the course;

• Lack of practical component with greater use of laboratory facilities and technical visits.
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• No students on professional training;

8.5.3. Oportunidades 
• Reflexão interna sobre o ambiente de ensino/aprendizagem e do posicionamento dos estudantes no âmbito do
processo de avaliação;

• Colaboração com instituições de ensino superior de países lusófonos;
• Possibilidade de desenvolvimento de formações mais profissionalizantes;

• Introdução de novas metodologias de ensino apostando na formação dos docentes.

8.5.3. Opportunities 

• Reflection on the internal environment of teaching / learning and placement of students in the assessment
process;
• Collaborate with institutions of higher education in Lusophone countries;

• Ability to develop more vocational training;
• Introduction of new teaching methodologies investing in the training of teachers.

8.5.4. Constrangimentos 
• Insuficiência de transportes públicos de acesso à instituição;
• Insuficiência de serviços de apoio em regime pós-laboral devido a restrições orçamentais;

• Fraca motivação dos profissionais da área de informática pela elevação da formação académica em virtude
da relativa facilidade com que encontram emprego.

8.5.4. Threats 
• Lack of public transport access to the institution;

• Lack of support services under post-employment due to budgetary constraints;
• Poor motivation of IT professionals to raising the academic training given the relative ease with which find
employment.

8.6. Processos

8.6.1. Pontos fortes 
• Informação alargada e acessível relativa a planos de estudo, metodologias e organização das unidades

curriculares;
• Diversificação dos processos de trabalho (presencial/autónomo em ambiente e-learning);

• Medidas de apoio à inserção na vida activa (GabIVA);
• Criação da Unidade de Desenvolvimento, Reconhecimento e Validação de Competências do IPS (UDRVC);

• Preocupação institucional com as taxas de insucesso e abandono escolares – Compromisso de alcançar o
objectivo de elevar a taxa de sucesso actual de 53% para 60% no seu Contrato de Confiança com o Ministério;

• Plano Institucional para a Promoção do Sucesso Académico (PIPSA);
• Medidas proativas no combate ao insucesso escolar;
• Existência de componente de ensino à distância em todas as unidades curriculares, motivando o estudante e

incentivando o trabalho autónomo.

8.6.1. Strengths 

• Information about curricula, methodologies and organization of courses is easily accessible ;
• Diversification of working processes (classroom / standalone environment for e-learning);

• Measures to support the working life (GabIVA);
• Creation Unit Development, Recognition and Validation of Competency IPS (UDRVC);
• Preoccupation with institutional failure rates and school dropout - Commitment to achieve the objective of

raising the success rate of current 53% to 60% in its Trust Agreement with the Ministry;
• Institutional Plan for Promoting Academic Success (PIPSA);

• proactive measures to combat school failure;
• Existence of distance learning component in all courses, motivating students and encouraging self-

employment.

8.6.2. Pontos fracos 
• Falta de maior componente prática com visitas técnicas;

• Poucos mecanismos de orientação dos docentes na implementação de metodologias pedagógicas inovadoras
(pouca divulgação no ensino superior).
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• Dificuldades de monitorização de informação de natureza administrativa, pedagógica ou científica através do

Sistema de Informação da Escola;
• Processos de decisão lentos e muito difíceis.

8.6.2. Weaknesses 

• Lack of practical component with technical visits;
• Few mechanisms of guidance of teachers in implementing innovative teaching methodologies (little

dissemination in higher education).
• Difficulties in monitoring administrative information, educational or scientific information system through the

School;
• Decision-making procedures slow and very difficult

8.6.3. Oportunidades 

• Reflexão interna sobre o ciclo de estudos associada ao processo de avaliação;
• Introdução de melhorias nos processos administrativos e de decisão;

• Introdução de novas metodologias de ensino e de mecanismos de detecção de falhas e oportunidades de
melhoria contínua.

8.6.3. Opportunities 

• internal reflection on the cycle of studies related to the evaluation process;
• Introduction of improvements in administrative processes and decision making;

• Introduction of new teaching methodologies and mechanisms for fault detection and continuous improvement
opportunities.

8.6.4. Constrangimentos 

• Restrições financeiras decorrentes da recessão económica;
• Dificuldade em explorar as potencialidades do sistema de informação.

8.6.4. Threats 

• Financial constraints resulting from the economic downturn;
• Difficulty in exploiting the potential of the information system.

8.7. Resultados

8.7.1. Pontos fortes 
• Formação adaptada às exigências das organizações “clientes”;

• Publicações em revistas científicas internacionais com revisão de pares nos últimos 5 anos com relevância
para as áreas do ciclo de estudos;

• Monitorização do sucesso escolar e definição de ações de melhoria do mesmo.

8.7.1. Strengths 
• Training tailored to the needs of the organizations 'clients';

• Publications in international journals with peer review in the last 5 years with relevance to areas of the course;
• Monitoring of academic success and defining actions for improvement.

8.7.2. Pontos fracos 

• Curso recente, poucos dados de análise;
• Eficiência formativa dos discentes (apenas 5 estudantes concluíram o ciclo de estudos);

• Dificuldade em medir a flexibilidade e autonomia do diplomado por necessidade de indicadores até agora
inexistentes.

8.7.2. Weaknesses 
• Course is recent - few data for analysis;
• Efficiency of training (only 5 students completed the course of study);

• Difficulty in measuring the flexibility and autonomy necessary for graduate indicators so far nonexistent.

8.7.3. Oportunidades 
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• Reflexão interna sobre o ciclo de estudos associada ao processo de avaliação;
• Desenvolvimento de investigação científica e prestações de serviços nas áreas dos ciclos de estudos, em

cooperação com países lusófonos;
• Promoção de medidas de apoio, através de estruturas de apoio aos estudantes.

8.7.3. Opportunities 
• internal reflection on the cycle of studies related to the evaluation process;
• Development of scientific research and services in the areas of education and research, in cooperation with

Portuguese-speaking countries;
• Promotion of support measures through support structures for students.

8.7.4. Constrangimentos 
• Recessão financeira atual;
• Predominância de alunos trabalhadores estudantes, com restrições importantes de tempo de dedicação ao

estudo.

8.7.4. Threats 

• current financial recession;
• Prevalence of working-students with important restrictions of time dedicated to study.

9. Proposta de acções de melhoria

9.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

9.1.1. Debilidades 

Plano curricular insuficentemente adaptado ao publico que realmente frequenta o Mestrado, nomeadamente
estudantes-trabalhadores.

Ultimo semestre não tem aulas, o que leva os alunos a perder o contacto com a Escola aumentando o risco de
desmotivação na fase de elaboração do projecto final

9.1.1. Weaknesses 

Curriculum insufficiently adapted to the public who actually attends the Masters, including student-workers.
Last semester has no classes, which leads students to lose contact with the school raising the risk of

demotivating during the preparation of the final project

9.1.2. Proposta de melhoria 

Reduzir a quantidade de aulas presenciais no terceiro semestre e aumentar no quarto semestre
combinar unidades curriculares de forma a reduzir o número total de unidades curriculares no curso

9.1.2. Improvement proposal 

Reduce the amount of classroom and in the third semester and increase in fourth quarter
combine courses in order to reduce the total number of modules in the course

9.1.3. Tempo de implementação da medida 

imediato

9.1.3. Implementation time 
imediate

9.1.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
alta

9.1.4. Priority (High, Medium, Low) 

high
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9.1.5. Indicador de implementação 

estudantes inscritos no novo plano curricular

9.1.5. Implementation marker 
students enrolled in the new curriculum

9.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade.

9.2.1. Debilidades 
Inexistência de uma estrutura local consolidada de garantia de qualidade, no âmbito da implementação de um

SGQ adequado.

9.2.1. Weaknesses 
- Lack of a well experimented local structure for quality assurance in the implementation of a QMS appropriate.

9.2.2. Proposta de melhoria 
Aperfeiçoamento de uma estrutura local de garantia de qualidade.

9.2.2. Improvement proposal 

Improvement of a local structure for quality assurance.

9.2.3. Tempo de implementação da medida 
medio

9.2.3. Improvement proposal 
medium

9.2.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

media

9.2.4. Priority (High, Medium, Low) 
medium

9.2.5. Indicador de implementação 
- Funcionamento da estrutura que corresponda aos objectivos definidos.

9.2.5. Implementation marker 

- Operation of the structure that meets the objectives set.

9.3 Recursos materiais e parcerias

9.3.1. Debilidades 

- Rápida desactualização dos meios computacionais
- Dificuldades com a manutenção adequada dos equipamentos e apoio técnico aos docentes

9.3.1. Weaknesses 

- Rapid obsolescence of computer facilities
- Difficulties with equipment maintenance and support teachers

9.3.2. Proposta de melhoria 
- aquisição de novos equipamentos de dois em dois anos. 
- aumentar a equipa de manutenção informática ou criar um contrato de manutenção externo
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9.3.2. Improvement proposal 
- Acquisition of new equipment every two years.

- Increase the maintenance team or create a computer maintenance contract external

9.3.3. Tempo de implementação da medida 

continuo e imediato

9.3.3. Implementation time 
continuous and imediate

9.3.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

media

9.3.4. Priority (High, Medium, Low) 

medium

9.3.5. Indicador de implementação 
Laboratórios a funcionar com equipamentos modernos e bem mantidos

9.3.5. Implementation marker 

Laboratories working with modern equipment and well maintained

9.4. Pessoal docente e não docente

9.4.1. Debilidades 

- Número insuficiente de pessoal docente de carreira: Professores Coordenadores e Adjuntos;
- Número insuficiente de pessoal docente com o título de especialista;

- Número insuficiente de pessoal não docente.

9.4.1. Weaknesses 
- Insufficient number of career staff: Adjuncts and Coordinators;

- Insufficient number of teachers with the title of specialist ;
- Insufficient number of non-teaching staff.

9.4.2. Proposta de melhoria 
- Redistribuição de pessoal não docente.
- contratação de maior número de pessoal docente de carreira e de técnicos de laboratório a tempo integral

9.4.2. Improvement proposal 
- Redistribution of non-teaching staff.

- hiring more teachers of career and technical staff for laboratories to work in full time.

9.4.3. Tempo de implementação da medida 
- Incerto por depender de factores externos, no que se refere à contratação de pessoal docente de carreira.

- Redistribuição de pessoal não docente, imediata.

9.4.3. Implementation time 
- Uncertain by depending on external factors, with regard to the hiring of career staff.

- Redistribution of non-teaching staff, immediate

9.4.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

media

9.4.4. Priority (High, Medium, Low) 
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medium

9.4.5. Indicador de implementação 

- Número de concursos lançados e professores de carreira contratados.
- Pessoal não docente redistribuído.

9.4.5. Implementation marker 
- Number of tender opportunities and career teachers hired.

- Non-teaching staff redistributed

9.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem

9.5.1. Debilidades 

- Elevado número de estudantes-trabalhadores 
- Fraca ligação dos estudantes à Escola, com um período de permanência essencialmente restrito ao período
de contacto presencial nas aulas.

- Plano curricular desajustado às necessidades dos estudantes-trabalhadores

9.5.1. Weaknesses 

- High number of student workers
- Weak link students to the school, with a period of stay essentially restricted to the period of face contact in
class.

- Curriculum is not adequately adjusted to the needs of working students

9.5.2. Proposta de melhoria 

- aumentar as capacidades de b-learning, reforçando a qualidade técnica dos servidores, da ligação internet e a
disponibilidade do sistema Moodle

- reforçar a eficácia da componente de orientação tutorial existente nas várias UCs
- Implementação de um Plano Curricular mais ajustado às necessidades dos estudantes-trabalhadores

9.5.2. Improvement proposal 

- Increase the capacity of b-learning, reinforcing the technical quality of the servers, the Internet connection and
system availability Moodle

- Improve the effectiveness of existing component tutorials in various UCs
- Implementation of a plan of study tailored to the needs of most working students

9.5.3. Tempo de implementação da medida 

medio

9.5.3. Implementation time 
medium

9.5.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
média

9.5.4. Priority (High, Medium, Low) 

medium

9.5.5. Indicador de implementação 
- percepção da parte dos estudantes e docentes de aumento de qualidade das infraestruturas de e-learning, via

questionários
- Entrada em funcionamento do novo Plano Curricular

9.5.5. Implementation marker 

- Perception of the students and faculty quality enhancement of infrastructure for e-learning, via questionnaires
- New study plan is approved
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9.6. Processos

9.6.1. Debilidades 
- Inexistência até ao momento de estudantes com trabalhos de dissertação de estágios de natureza

profissional.

9.6.1. Weaknesses 

No professional training included in the study plan

9.6.2. Proposta de melhoria 
Incluir o estágio como possível alternativa ao projecto final

9.6.2. Improvement proposal 

Include professional training as a possible alternative to final year project

9.6.3. Tempo de implementação da medida 

imediato

9.6.3. Implementation time 
imediato

9.6.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

baixa

9.6.4. Priority (High, Medium, Low) 

baixa

9.6.5. Indicador de implementação 
estágio disponível como alternativa ao projecto, no plano curricular

9.6.5. Implementation marker 

professional training as an alternative to final project, in the study plan

9.7. Resultados

9.7.1. Debilidades 

- baixa eficiência formativa dos discentes devido ao abandono durante a elaboração do projecto
- elevado número de estudantes trabalhadores

9.7.1. Weaknesses 
- low efficiency of students completion of the course, mainly during final project
- High number of student workers

9.7.2. Proposta de melhoria 
- Implementação do PIPSA.

- Dinamização da componente de e-learning na plataforma moodle e da diversificação da oferta formativa à
distância.
- Implementação de um plano curricular em que o projecto final se divida melhor por dois semestres e os

alunos sejam obrigados a frequentar a Escola mesmo durante os semestres de realização do projecto final
- criar o estágio em alternativa ao projecto final

9.7.2. Improvement proposal 
- Implementation of PIPSA.
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- Stimulation of the e-learning component in the platform Moodle and diversification of the training offer at
distance.

- Implementation of a curriculum in which the final project is done in two semesters and students are required to
attend the school during both semesters for completing the final project.

- create a professional training alternative to final project

9.7.3. Tempo de implementação da medida 
imediato

9.7.3. Implementation time 
imediate

9.7.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

alta

9.7.4. Priority (High, Medium, Low) 
high

9.7.5. Indicador de implementação 
maior número de estudantes a terminar o Mestrado

9.7.5. Implementation marker 

higher number of students completing the Masters

10. Proposta de reestruturação curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1.1. Síntese das alterações pretendidas 

Em termos gerais pretende-se adaptar o plano curricular aos públicos que se espera ter para este curso,
reduzindo o número de unidades curriculares no segundo ano e aumentando a carga média de trabalho no
projecto de mestrado por forma a manter a carga de trabalho total. 

A experiência obtida aponta no sentido de manter o ênfase nas aulas de Orientação Tutorial, o que está
reflectido na generalidade das unidades curriculares que constam no plano curricular do Mestrado.

Considerou-se que seria oportuno fundir as UCs de "Arquitectura de Seviços" e de "Interacção Pessoa-
Máquina", que passam a constituir uma única UC. 

Além disso, surgem duas UCs novas: uma no segundo semestre correspondente à transferência de uma UC
que previamente existia no último ano da Licenciatura em Engenharia Informática e que no novo plano

curricular desta Licenciatura deixa de existir e outra no quarto semestre, em substituição da UC de Logistica
que deixa de existir neste plano curricular.

10.1.1. Synthesis of the intended changes 

In general terms it is intended to adapt the curriculum to the public expected for this Master reducing the
number of CUs in the second year and increasing mean load working on the project masters in order to maintain

current load.
Our experience points to the interest to keep the emphasis on Tutorial Orientation, which is reflected in most of

the courses listed in the curriculum of the Master.
It was felt that it would be appropriate to merge CUs "Dept. of Architecture" and "Person-Machine Interaction",
which now constitute a single CU.

In addition, there are two new CUs: one corresponding to the second half of a UC transfer that previously
existed in the last year of the Degree in Computer Science and in the new curriculum of this degree ceases to

exist and another in the fourth quarter, instead of Logistics that ceases to exist in this curriculum.
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10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida

Mapa

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Informática de Gestão

10.1.2.1. Study Cycle:

Masters Degree in Management Informatics

10.1.2.2. Grau:
Mestre

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*

Ciências Empresariais e Comunicação CEC 40 0

Informática INF 74 0

Matemática MAT 6 0

(3 Items)  120 0

10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII – Novo plano de estudos - - 1/1

10.2.1. Ciclo de Estudos:

Mestrado em Informática de Gestão

10.2.1. Study Cycle:
Masters Degree in Management Informatics

10.2.2. Grau:
Mestre

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:
1/1

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

1/1
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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)

Arquitectura de Serviços e

Interacção Pessoa-Máquina
INF semestral 224

TP:22.5 PL:22.5

OT:30
8 obrigatoria

Integração e Segurança de

Sistemas Distribuídos
INF semestral 224

TP:22.5 PL:22.5

OT:30
8 obrigatoria

Sistemas de Apoio à Decisão INF semestral 224
TP:22.5 PL:22.5

OT:30
8 obrigatoria

Investigação Operacional INF semestral 168 TP:60 OT:30 6 obrigatoria

(4 Items)       

Mapa XII – Novo plano de estudos - - 2/1

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Informática de Gestão

10.2.1. Study Cycle:
Masters Degree in Management Informatics

10.2.2. Grau:

Mestre

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:

2/1

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
2/1

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)

Ética e Sistemas de

Informação Empresariais
INF/CEC semestral 224 TP:22.5 PL:22.5 OT:30 8 obrigatoria

Processos de Negócio INF semestral 224 TP:22.5 PL:22.5 OT:30 8 obrigatoria

Gestão de Projectos

Informáticos
INF/CEC semestral 168 TP:22.5 PL:22.5 OT:30 6 obrigatoria

Reconhecimento de

Padrões
INF semestral 224

TP:22.5 PL:22.5 OT:30
8 obrigatoria

(4 Items)       

Mapa XII – Novo plano de estudos - - 2/1

10.2.1. Ciclo de Estudos:
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Mestrado em Informática de Gestão

10.2.1. Study Cycle:

Masters Degree in Management Informatics

10.2.2. Grau:

Mestre

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:

2/1

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
2/1

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)

Projecto ou Estágio INF/CEC semestral 756 OT: 45 27 obrigatoria

Gestão Estratégica CEC semestral 84 TP:30 OT:15 3 obrigatoria

(2 Items)       

Mapa XII – Novo plano de estudos - - 2/2

10.2.1. Ciclo de Estudos:

Mestrado em Informática de Gestão

10.2.1. Study Cycle:
Masters Degree in Management Informatics

10.2.2. Grau:

Mestre

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:

2/2

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

2/2
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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)

Projecto ou Estágio INF/CEC semestral 756 OT: 45 27 obrigatoria

Gestão da Tecnologia e

Inovação
CEC semestral 84 TP:30 OT:15 3 obrigatoria

(2 Items)       

10.3. Fichas curriculares dos docentes

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)

Mapa XIV - Arquitectura de Serviços e Interacção Pessoa-Máquina

10.4.1.1. Unidade curricular:
Arquitectura de Serviços e Interacção Pessoa-Máquina

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

João Paulo Portelinha Santos

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

Miguel Jorge Boavida: PL:22,5
Rui César das Neves: OT:30

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

Miguel Jorge Boavida: PL:22,5
Rui César das Neves: OT:30

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

O objectivo principal da unidade curricular é dotar os alunos dos conhecimentos necessários ao
desenvolvimento de soluções de software centradas no utilizador e nas suas necessidades 

e dos conhecimentos necessários ao desenvolvimento de aplicações baseadas em Web Services.

No final desta unidade curricular pretende-se que os alunos:
- Tenham uma maior facilidade na análise e validação de produtos de software
- Consigam desenvolver soluções centradas no utilizador e validar o grau de usabilidade e adaptação da

solução criada ao Target a que se destina.
- Tenham conhecimento dos principais standards e metodologias de desenvolvimento de web services;

- Consigam estruturar e desenvolver aplicações baseadas em arquitecturas de serviços.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main goal of this class is to give the student the oporttunity to learn about user centered approaches to
software development. and to provide students with the knowledge needed to develop applications based on

Web Services.

At the end of this curricular unit students are expected to:
- Understand the the role of usability and human interaction in the development process;

- Understand the principles of user centered approaches in software development.
- Understand the standards and methodologies for web services development;

- Know design and develop applications based on service oriented architectures.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Interação Pessoa Máquina : introdução

- Aspectos históricos;
- A percepção humana 
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- Conceitos de design; 
- Modelos Mentais

Desenvolvimento centrado no utilizador

- Prototipagem rápida
- Avaliação centrada no utilizador

- Usabilidade e Ergonomia
- Aspectos não tecnológicos do desenvolvimento de software

Documentos XML 
- Estrutura, declaração e elementos; 

- Validação com DTD (Document Type Definitions); 
- Namespaces; 

- Validação usando XML Schema; 
- XPath e Xquery

- Processar XML em Java. 

Web Services
- Introdução, objectivos e tecnologias (SOAP, WSDL, UDDI, JAX-RPC, SAAJ,...); 
- Desenvolvimento e evocação de serviços; 

- Serviços para Bases de Dados; 
- Segurança e gestão dos serviços (WS-*). 

Orquestração e Coreografia de Web Services.

Arquitectura Orientada aos Serviços (SOA) 

10.4.1.5. Syllabus:
Human computer interaction : an introduction

- Historical aspects
- Human perception

- Design concepts
- Mental models

User centered development
- Rapid prototyping 

- User centered evaluation and testing
- Usability and ergonomy

- Non technological aspects of software development

XML Documents
- Structure, statement and elements;
- Validation with DTD (Document Type Definitions);

- Namespaces;
- Validation Using XML Schema;

- XPath and XQuery
- Processing XML in Java.

Web Services

- Introduction, objectives and technologies (SOAP, WSDL, UDDI, JAX-RPC, SAAJ, ...);
- Development and evocation of services;

- Services for Databases;
- Security and management services (WS-*).

Orchestration and Choreography of Web Services.

Service Oriented Architecture (SOA)
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10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos constituem o suporte teórico e prático necessário à análise e avaliação da

usabilidade e adequação do software desenvolvido face às necessidades do utilizador e ao desenvolvimento de
aplicações baseadas em web services. 

Assim são apresentado técnicas e métodos que permitem melhorar o desenho e avaliar a usabilidade dos
protótipos desenvolvidos e os standards, as tecnologias e as metodologias utilizadas no desenvolvimento web

services.

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

The syllabus presented constitues the theoretical/pratical support required to the analysis and usability
evaluation of software, in an user centered approach and to the development of web services. 

Techniques and methods that promote a better design and usability evaluation, and the principal standards,
technologies and methodologies for the development of webservices are also presented.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia pedagógica a usar nesta unidade curricular assenta em duas vertentes: método expositivo e

trabalho em grupo em ambiente laboratorial.
Recorrer-se-á à plataforma e-learning Moodle para apoio ao ensino, nomeadamente como repositório de

informação, fóruns, entrega de trabalhos e realização de exercícios de auto avaliação.
A avaliação da disciplina consiste na realização de um trabalho prático a realizar em grupo, envolvendo a

construção de uma camada de web services, que implemente as regras de negócio de um domínio de
aplicação escolhido pelos alunos.

Para a obtenção de aprovação os formandos devem obter no trabalho, uma nota no superior a 9.5 valores. 

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The pedagogical methodology used in this curriculum unit is based on two components: lecture method and
group work in laboratory environment.

An e-learning platform (Moodle) will be used to support teaching and promote interaction through information
sharing, discussion foruns and tests and exercices for self assessment.

Curricular unit evaluation consists of making an practical work developed in group involving the web services
layer, which implements the business rules of an application domain chosen by the students.

To obtain approval students should have at practical work a grade higher than 9.5.

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

curricular.
O principal objectivo desta unidade curricular é o desenvolvimento de competências para a o desenho, teste e
avaliação da usabilidade de software numa óptica de desenvolvimento centrado no utilizador e para a

implementação de sistemas de informação baseados em web services.
As metodologias utilizadas são método expositivo e trabalhos práticos. Os trabalhos práticos propostos são

baseados nas matérias leccionadas nas aulas teóricas. A utilização destas metodologias são adequadas ao
processo de transmissão de conhecimentos aos alunos de modo a atingir os objectivos propostos. 

A metodologia blended-learning será utilizada de modo a promover uma maior interacção entre alunos-alunos e
alunos-professores, através de actividades online, estimulando a colaboração, cooperação e motivação.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The main objective of this course is to develop skills for the the design, test, and usability evaluation of software

products in an user centered approach and for implementation of information systems, based on web services.

The methodologies used are expository method and practical work. The practical exercises are based on
material taught in lectures. The use of these methodologies are appropriate to disseminate the knowledge to

help students achieve their objectives.

The blended-learning methodology will be used to promote greater interaction between students-students and
student-teachers through online activities, encouraging collaboration, cooperation and motivation.
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10.4.1.9. Bibliografia principal:

Designing Interactions, Bill Moggridge, 2007, The MIT Press, ISBN-978-0-262-13474-3

Sketching User Experiences: Getting the design right and the right design, 2007, Bill Buxton, ISBN-978-0-12-
374037-3

Java SOA Cookbook, Eben Hewitt, O’Reilly, 2009, ISBN-978-0-596- 52072-4.

Tutoriais XML e Java.

Mapa XIV - Processos de Negócio

10.4.1.1. Unidade curricular:
Processos de Negócio

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Patrícia Alexandra Pires Macedo: 22,5 T + 22,5 PL

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):

Espera-se dos alunos, com bom aproveitamento à disciplina, que tenham uma visão dos aspetos da arquitetura
organizacional dos sistemas de informação. Irão para o efeito exercitar a sua capacidade de conceção,

modelação e análise dos processos e atividades organizacionais.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is expected of students to have a vision of the organizational aspects of architecture of information systems.

The students will exercise its capacity of designing, modelling and analysing processes and organizational
activities.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Introdução ao BPM 
2. A framework BPM 

3. O BPM e as organizações 
4. Introdução ao Business Process Modeling (Benefícios da BPM; BPM Acid Test: Process-Oriented Application;

Dificuldades do BPM) 
5. Directivas para uma boa Arquitectura BPM (Desenho da Solução; Componentes do Desenho; Standards); 

6. Ferramentas do BPM (Family Tree; Pi-Calculus; Máquina de Estados e Diagrama de Actividades; Padrões); 
7. Business Process Execution Language (BPEL); 

8. Standards BPMI: BPMN e BPML; 
9. Workflow Management Coalition (WfMC); 
10.Outros Modelos BPM (OMG: Model-Driven BPM; Colaboração ebXML BPSS; XLANG da Microsoft; WSFL da

IBM)

10.4.1.5. Syllabus:

1. Introduction to BPM
2. The BPM framework
3. The BPM and organizations

4. Introduction to Business Process Modelling (BPM Benefits; BPM Acid Test: Process-Oriented Application's
Difficulties of BPM)

5. Directives for good architecture (BPM Solution Design, Components Design; Standards);
6. BPM Tools (Family Tree, Pi-Calculus, State Machine Diagram and Activity; Standards);

7. Business Process Execution Language (BPEL);
8. BPMI Standards: BPMN and BPML;

9. Workflow Management Coalition (WfMC);
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10.Other BPM Models (OMG: Model-Driven BPM Collaboration ebXML BPSS; XLANG from Microsoft, IBM WSFL)

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

Espera-se que os alunos tenham uma visão dos aspetos da arquitetura organizacional dos sistemas de
informação (1, 2, 3 e 4). Irão para o efeito exercitar a sua capacidade de conceção (4 e 5), modelação e análise

dos processos e atividades organizacionais (6, 7, 8, 9 e 10).

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
It is expected that students have a vision of the organizational aspects of architecture of information systems (1,

2, 3 and 4). For this purpose will exercise his ability to conception (4 and 5), modeling and analysis of processes
and organizational activities (6, 7, 8, 9 and 10).

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com método expositivo e participação dos alunos com trabalhos propostos ao longo do
semestre. 

Aulas práticas com realização de trabalhos práticos
Modo de Avaliação: Avaliação distribuída com exame final

Cálculo da Classificação Final:
Nota Final = 40 % exame final + 60% componente trabalhos teóricos e práticos a realizar ao longo do semestre 

Cada uma das componentes tem como nota mínima 9,5 valores

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures: expository method and student participation with the proposed work throughout the semester.

Practical classes with practical work.
Evaluation Mode: Evaluation with final exam

Final grade:
Final Rating = 40% final exam + 60% component theoretical and practical work to be carried out during the

semester
Each of the components has the minimum of 9.5

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

curricular.
Para transmitir conhecimento e familiarizar os alunos com os conceitos principais e teorias será utilizado o

método expositivo e participativo, para ancorar o assunto serão apresentados e discutidos casos práticos;
será colocada ênfase sobre metodologias ativas, para que os estudantes demonstrem autonomia, criatividade

e para envolvê-los numa investigação científica, bem como integrar os conhecimentos adquiridos durante as
aulas, serão desenvolvidos projetos individuais sobre temas selecionados.

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

To impart knowledge & familiarize students with principal concepts & theories there will be used expository-
participatory method; to anchor the matter there will be presented & discussed practical cases; emphasis will

be placed upon active methodologies; for students to demonstrate creativity, autonomy & to involve them into a
scientific investigation, as well as to integrate knowledge acquired during the classes, there will be developed

individual projects on selected topics.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
John Jeston, Johan Nelis; Business Process Management, Elsevier, 2008. ISBN: 978-0-7506-8656-3

Michael Havey; Essential Business Process Modeling, O'Reilly, 2005. ISBN: 978-0-596-00843-7
Thomas Allweyer; BPMN 2.0, BoD , 2010. ISBN: 978-3839149850

Mapa XIV - Gestão Estratégica

10.4.1.1. Unidade curricular:
Gestão Estratégica

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Olgierd Swiatkiewicz 30 TP + 15 OT
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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):
• Dotar os alunos de conhecimento sobre a estratégia em geral e sobre a gestão estratégica das organizações

em particular
• Desenvolver a capacidade de análise e de formulação de uma estratégia

• Conhecer os problemas relacionados com a implementação de uma estratégia

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
• Provide the students with knowledge on the strategy in general and on the strategic management of

organizations in particular
• Develop the ability to analyze and formulate a strategy

• Understand the problems associated with the implementation of a strategy

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Análise estratégica 

1.1.Análise do meio envolvente 
1.2.Análise da empresa 

2.Formulação da estratégia 
2.1.Visão, missão e objetivos estratégicos 

2.2.Modelos de Apoio à Formulação de Estratégia 
2.3.Produtos-mercados, integração vertical, internacionalização, diversificação
3. Implementação, avaliação e controlo da estratégia 

3.1. Estratégias emergentes 
3.2 Estrutura organizacional 

3.3 Política de gestão 
4. Responsabilidade social das empresas como estratégia 

10.4.1.5. Syllabus:
1. Strategic analysis
1.1.Analysis of the environment

1.2.Analysis of the company
2.Strategy formulation

2.1.Vision, mission, strategic goals
2.2.Models to support strategy formulation

2.3.Products & markets, vertical integration, internationalization, diversification
3. Implementation, evaluation and control of strategy

3.1. Emerging strategies
3.2. Organizational structure

3.3. Management policy
4.Corporate social responsibility as strategy 

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

Análise estratégica: análise do meio envolvente; análise da empresa (Dotar os alunos de conhecimento sobre a
estratégia em geral e sobre a gestão estratégica das organizações em particular); Formulação da estratégia:

visão, missão, objetivos; modelos de apoio à formulação de estratégia; produtos-mercados, integração vertical,
internacionalização e diversificação (Desenvolver a capacidade de análise e de formulação de uma estratégia);
Implementação, avaliação e controlo da estratégia: estratégias emergentes; estrutura organizacional; política

de gestão; responsabilidade social das empresas como estratégia (Conhecer os problemas relacionados com
a implementação de uma estratégia).

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Strategic analysis: analysis of the environment; analysis of the company (Provide the students with knowledge

on the strategy in general and on the strategic management of organizations in particular); Strategy formulation:
vision, mission, strategic goals; models to support strategy formulation; products & markets, vertical
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integration, internationalization, diversification (Develop the ability to analyze and formulate a strategy);
Implementation, evaluation and control of strategy: emerging strategies; organizational structure; management

policy; corporate social responsibility as strategy (Understand the problems associated with the
implementation of a strategy).

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Aulas teórico-práticas: método expositivo-participativo, com recurso aos meios audiovisuais e elaboração de
exercícios práticos/casos. Elaboração, apresentação e discussão de trabalhos de grupo; realização de teste ou

exame.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures: expository-participatory method, using audiovisual materials; development of practical

exercises/cases. Preparation, presentation and discussion of group projects; test or exam.

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

Para transmitir conhecimentos e familiarizar alunos com conceitos de gestão estratégica será utilizado método
expositivo-participativo; para ancorar a matéria serão apresentados e discutidos casos práticos; para os

alunos poderem demonstrar criatividade, autonomia e para os envolver nos trabalhos de campo, bem como
para integrar os conhecimentos adquiridos ao longo das aulas serão desenvolvido trabalhos práticos/aplicados

pelos grupos de alunos.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
To impart knowledge and familiarize students with concepts of strategic management there will be used

expository-participatory method; to anchor the matter there will be presented and discussed practical cases;
emphasis will be placed upon active methodologies; for students to demonstrate creativity, autonomy and to

involve them in the fieldwork, as well as to integrate knowledge acquired during the classes, there will be
developed an application project by groups of students.

10.4.1.9. Bibliografia principal:

Freire, A. (1997/98). Estratégia. Sucesso em Portugal., Verbo, 1997. ISBN: 972-22-1829-8

Textos/casos fornecidos ou indicados pelo docente nas aulas.

Mapa XIV - Gestão da Tecnologia e Inovação

10.4.1.1. Unidade curricular:

Gestão da Tecnologia e Inovação

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Fernando Manuel Valente - 30 TP + 15 OT

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):

• Conhecer a inter-relação entre a inovação e a tecnologia, e os impactes de ambas nos processos de gestão. 
• 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. 
• Conhecer os processos de desenvolvimento, obtenção e protecção da tecnologia

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

• Understand the interrelationship between innovation and technology, and the impacts of both management

processes.



04/02/13 ACEF/1213/12852 — Guião para a auto-avaliação

www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=5a951af8-2fcc-337a-7e91-5077fa641eab&formId=2e281b65-6462-9357-5684-508e4914f672 85/87

• Understand processes and innovation models, sources and obstacles to these processes, as diffuses

innovation.

• Understand the role of technology in competitiveness and its impact on products and services.
• Understand the processes of development, acquisition and protection of technology

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

Gestão da Tecnologia e da Inovação
-Introdução e conceitos fundamentais 

-Processo de inovação/modelos

-Fontes e obstáculos à inovação
-Difusão da inovação.

A Inovação Tecnológica Na Empresa

-Auditorias tecnológicas

-Utilizar as tecnologias para inovar e ser mais competitivo
-Previsão e prospectiva tecnológica

-A vigilância tecnológica

-Grau de domínio das tecnologias

-Principais modalidades de acesso
-Gestão do portefólio tecnológico e estratégias tecnológicas

Desenvolvimento de produtos e serviços inovadores

-O lançamento de produtos inovadores
-Análise de mercado de produtos inovadores

-As características dos produtos e serviços inovadores

-Curvas de substituição

-As dimensões dos mercados e os ciclos de vida dos produtos
Propriedade intelectual e licenciamento

-A propriedade intelectual e a sua protecção

-Patentes, direitos de autor, marcas registadas

-Licenciamento
-Acordos de confidencialidade

-A transferência de tecnologia

-Empreendedorismo de base tecnológica

10.4.1.5. Syllabus:

Management of Technology and Innovation

-Introduction and basic concepts

-Process and models innovation 
-sources and obstacles to innovation

-diffusion of innovation

Technological Innovation In The Enterprise
-technological audits

-Using the technology to innovate and be more competitive

-The forecast and prospective technological

-The Technological surveillance
-Technology domain Degree 

-Main access modalities to technology

-Management of the portfolio of technology and technological strategies

Developing innovative products and services
-The innovative products launchf 

-Analysis of the market for innovative products

-The characteristics of the innovative products and services
-The curves of substitution

-The size of the markets and life cycles of products

Intellectual property and licensing

-The Intellectual property and its protection
-The patents, copyrights, trademarks

-Licensing

-The Confidentiality agreements

-The transfer of the technology
-Technology-based Entrepreneurship

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
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Os tópicos que constituem o programa foram seleccionados de modo a proporcionarem um aprofundado

conhecimento sobre o processo de gestão da tecnologia e da inovação e a sua importância na competitividade

das organizações 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 and

technological process and its importance in the competitiveness of organizations 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):

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. 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 trimestre. Acresce que 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, pressupõe a frequência das aulas e a preparação regular/sistemática do aluno

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

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. 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 trimester. Moreover, 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.

Continuous evaluation, which requires regular attendance and class preparation.

10.4.1.8. 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 activas, onde os alunos serão fortemente incentivados a pesquisar e a
desenvolver as suas capacidades de autonomia na escolha e realização dos trabalhos de grupo. Será ainda

incentivada a interacção e envolvimento dos alunos no processo criação de uma empresa. Por outro lado, o

envolvimento dos alunos em trabalhos de grupo permitirá o desenvolvimento de capacidades de trabalho em
equipa, de comunicação e de planeamento das actividades.

10.4.1.8. 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. In addition, other skills, such as interaction and

student involvement in the process of creating a company, will be also stimulated. Hence, the involvement of
students in group work will improve teamwork, communication skills and activity/task planning.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
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- Tidd J., Bessant J., Pavitt K. (2003) “Gestão da Inovação”, Monitor (Projectos e Edições, Lda), Lisboa,.

- Martinet R.,, Lebidois, D. (1995) “A Gestão das Tecnologias”, D. Quixote, Lisboa.

- Cooke I., Mayes P. (1996) “Introduction to Innovation and Technology Transfer”, Artech House, London.
- Artigos recentes sobre os diferentes tópicos do programa, pesquisados pelos alunos..


