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NCE/19/1900179 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de
estudos

1. Caracterização geral do ciclo de estudos
1.1. Instituição de Ensino Superior:

Universidade De Trás-Os-Montes E Alto Douro

1.1.a. Outra(s) Instituição(ões) de Ensino Superior (proposta em associação):

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola De Ciências E Tecnologia (UTAD)

1.2.a. Outra(s) unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação):

1.3. Designação do ciclo de estudos:
Matemática Aplicada e Ciência de Dados

1.3. Study programme:
Applied Mathematics and Data Science

1.4. Grau:
Licenciado

1.5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Matemática e Estatística

1.5. Main scientific area of the study programme:
Mathematics and Statistics

1.6.1 Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos):
460

1.6.2 Classificação CNAEF – segunda área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos), se
aplicável:

481

1.6.3 Classificação CNAEF – terceira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos), se
aplicável:

<sem resposta>

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

1.8. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação do DL n.º 65/2018, de 16 de agosto):
3 anos (6 semestres)

1.8. Duration of the study programme (article 3, DL no. 74/2006, March 24th, as written in the DL no. 65/2018, of August 16th):
3 years (6 semesters)

1.9. Número máximo de admissões:
40

1.10. Condições específicas de ingresso.
O acesso a este ciclo de estudos pode ser efetuado através de uma das seguintes formas:
- Concurso Nacional de acesso e ingresso ao Ensino Superior Público;
- Regimes Especiais de acesso ao Ensino Superior Público;
- Concursos Locais de acesso ao Ensino Superior Público;
- Concursos Especiais de acesso ao Ensino Superior Público;
- Regimes de Reingresso, Mudança de Curso e Transferência.

Provas de Acesso:
Matemática (19) ou
Matemática (19) e Economia (04) ou
Matemática (19) e Física e Química (07)
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Matemática (19) e Biologia e Geologia (02)
Matemática (19) e Geometria Descritiva (10)

1.10. Specific entry requirements.
The access to this study cycle can be done in one of the following ways:
- National Call for access to and admission to Public Higher Education;
- Special Regimes for access to Public Higher Education;
- Local Calls for access to Public Higher Education;
- Special Call for access to Public Higher Education;
- Reentry, Change of Course and Transfer Regimes.

The entry requirements include the exams in the area of:
Mathematics (19) or
Mathematics (19) and Economics (04) or
Mathematics (19) and Physics and Chemistry (07)
Mathematics (19) and Biology and Geology (02)
Mathematics (19) and Descriptive Geometry (10)

1.11. Regime de funcionamento.
Diurno

1.11.1. Se outro, especifique:
-

1.11.1. If other, specify:
-

1.12. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Escola de Ciências e Tecnologia (ECT) - UTAD, Quinta de Prados, Vila Real, Portugal.

1.12. Premises where the study programme will be lectured:
School of Science and Technology (ECT) - UTAD, Quinta de Prados, Vila Real, Portugal.

1.13. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República (PDF, máx.
500kB):

1.13._Regulamento_Creditação_29_07_2019_compressed (1).pdf
1.14. Observações:

O plano de estudos da Licenciatura em Matemática Aplicada e Ciência de Dados (MACD) tem a duração de 3 anos (180 ECTS). Desde
o primeiro semestre coexistem equilibradamente Unidades Curriculares (UC) em Matemática, Estatística e Ciências Informáticas,
promovendo sequencialmente a transmissão de conhecimentos, conforme se pode atestar no plano curricular. Deste modo,
pretende-se proporcionar a aquisição de competências matemáticas básicas (mas cruciais) que permitem aplicar os princípios
científicos e os métodos de ciências de dados a sistemas produtivos, científicos, industriais, agrícolas, de prestação de serviços,
etc., não só nas pequenas e médias empresas (PME) como também nas grandes empresas. Ao longo do curso existem UC de
laboratório com o objetivo de promover o trabalho autónomo e a aplicação faseada e concreta dos conhecimentos adquiridos,
preparando os alunos para as UC de projeto (3.º ano). Estas UC de projeto de final de ciclo foram construídas com um duplo
propósito: por um lado possibilitar uma ligação com o contexto empresarial e, por outro lado, integrar e aplicar as competências e os
conhecimentos adquiridos, nomeadamente, nos domínios da ética, do pensamento crítico, do pensamento científico e da
criatividade. No final do 3.º ano será concedido um grau de Licenciado em Matemática Aplicada e Ciência de Dados, com capacidade
de mobilidade a nível nacional e europeu (ERASMUS).
O curso tem subjacente uma estrutura curricular que favorece a adoção de métodos de ensino e de aprendizagem baseados na
resolução de problemas e na realização de projetos. É valorizada a aprendizagem colaborativa, em pequenos grupos de trabalho, nas
especificações de cada projeto proposto, na sua elaboração, bem como num sentido crítico para a construção de soluções viáveis. A
carga letiva semanal média é de aproximadamente 20 horas, complementada com o apoio do corpo docente, trabalho em grupo e
individual, estimulando a auto responsabilização na aprendizagem e a autonomia.
A UTAD disponibiliza, também, um ambiente integrador que acompanha o aluno desde o seu ingresso através do Programa de
Tutoria, assim como de programas de aprendizagem de línguas estrangeiras sob a forma de cursos livres por níveis de proficiência e
implementação de programas de capacitação dos seus alunos em competências pessoais (soft-skills), valorizadas pelas entidades
empregadoras, como sejam, a comunicação verbal, o poder de argumentação, a capacidade de liderança, o saber trabalhar em
equipa, e a criatividade.
Promove, ainda, em colaboração com a Associação Académica e os Serviços de Ação Social da UTAD, a prática desportiva
individual ou coletiva, supervisionada por monitores, disponibilizando instalações desportivas da instituição, e a organização de
diversos eventos desportivos ao longo do ano letivo.

1.14. Observations:
The syllabus of the Degree in Applied Mathematics and Data Science (AMDS) lasts for 3 years (180 ECTS). Since the first semester,
the course units coexist in Mathematics, Statistics and Computer Science, sequentially promoting the transmission of knowledge, as
can be attested by the corresponding curriculum. In this way, the aim is to provide the acquisition of basic (but crucial) mathematical
skills that allow the application of scientific principles and methodologies in data science to productive, scientific, industrial,
agricultural and service rendering services, etc., not only for small or medium-sized enterprises but also for large enterprises.
Throughout the course, there are laboratory course units with the aim of promoting autonomous work and the stepwise and specific
application of the acquired knowledge, preparing students for project unit courses (3rd year). These project unit courses at the end of
the Course have a dual purpose: on the one hand, to enable a connection with the business environment and, on the other hand, to
integrate and apply the skills and acquired knowledge, namely, in the fields of ethics, critical thinking, scientific reasoning and
creativity. At the end of the 3rd year (180 ECTS), a degree in Applied Mathematics and Data Science will be awarded, with mobility
capacity at the national and European levels.
The course is underpinned by a curricular structure that favours the adoption of teaching and learning methods based on problem
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solving and project implementation. Students will be guided in the development of collaborative learning, in small workgroups, in the
specifications of each proposed project, in its preparation, as well as in the critical evaluation for the construction of solutions. The
average weekly teaching load is approximately 20 hours, complemented by teaching support, work team and individual work,
encouraging self-responsibility in learning and autonomy.
UTAD also offers a welcoming environment that accompanies the student ever since he enters UTAD through the Mentoring Program,
as well as foreign language learning programs in the form of free courses by proficiency levels and the implementation of training
programs for their students in soft skills, valuable for employers, such as verbal communication, argumentative power, leadership
skills, teamwork, and creativity. 
It also promotes, in collaboration with the Academic Association and the Social Action Services of UTAD, the practise of individual or
collective sports, supervised by monitors, providing sports facilities of the institution, and the organization of various sports events
throughout the academic year.

2. Formalização do Pedido
Mapa I - Conselho Académico - UTAD

2.1.1. Órgão ouvido:
Conselho Académico - UTAD

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
2.1.2._1_Páginas de ATA_6_2019_ConselhoAcademico.pdf

Mapa I - Conselho Científico da ECT

2.1.1. Órgão ouvido:
Conselho Científico da ECT

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
2.1.2._Minuta_Ponto 2_ConselhoCientificoAta 8-2019.pdf

Mapa I - Conselho Pedagógico da ECT

2.1.1. Órgão ouvido:
Conselho Pedagógico da ECT

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
2.1.2._Minuta da ata da reunião_ConselhoPedagógico 2019_compressed.pdf

Mapa I - Conselho de Departamento de Matemática da ECT

2.1.1. Órgão ouvido:
Conselho de Departamento de Matemática da ECT

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
2.1.2._Ata_CDMat_2019-09-02.pdf

Mapa I - Conselho de Departamento de Engenharias da ECT

2.1.1. Órgão ouvido:
Conselho de Departamento de Engenharias da ECT

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
2.1.2._Minuta da ata da reunião_DEng2019.pdf

Mapa I - Conselho Académico - UTAD (pp.3-5 da ata)

2.1.1. Órgão ouvido:
Conselho Académico - UTAD (pp.3-5 da ata)

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
2.1.2._2_Páginas de ATA_6_2019_ConselhoAcademico.pdf

3. Âmbito e objetivos do ciclo de estudos. Adequação ao projeto educativo, científico e
cultural da instituição
3.1. Objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos:

Esta Licenciatura tem como objetivo fundamental a formação de quadros competentes e multidisciplinares que integram
conhecimentos e competências nas áreas de Matemática, Estatística e Ciências da Computação. O plano de estudos interliga essas
áreas, fornecendo bases sólidas em Matemática que permitirão o tratamento de dados, a escolha e implementação de métodos de
modelação e inferência clássicos ou não clássicos, com recurso à computação, à estatística e à inteligência artificial, adaptados à
dimensão dos problemas reais orientados para a Indústria e Serviços ou para a investigação científica, em meio empresarial ou
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académico. Com esta formação académica, o aluno poderá optar por um percurso de formação avançada em diversos cursos de 2.º
ou 3.º ciclos, ou inserir-se no mercado de trabalho tornando-se numa mais valia para o meio empresarial da região e do país, dada a
sua capacitação em inovar no tratamento de grandes quantidades de informação.

3.1. The study programme’s generic objectives:
This Degree has as fundamental objective the formation of competent and multidisciplinary staff that integrate knowledge and skills
in the areas of Mathematics, Statistics and Computer Science. The syllabus interconnects these areas, providing a solid foundation in
mathematics that will allow for the treatment of data, the choice and implementation of classical or non-classical modelling and
inference methods, using computation, statistics and artificial intelligence, adapted to the scale of real problems related to Industry
and Services or scientific research, in business environment or academia. With this academic qualification, the student may choose
an advanced training course in different Master or PhD programmes, or enter to the labour market becoming an asset to the regional
or national business environment, given his ability to innovate in handling large amounts of information.

3.2. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes:
Esta licenciatura prepara futuros profissionais com competências para transpor conhecimentos teóricos para contextos práticos
aprofundando a relação entre o “saber” e “o saber fazer”. Pretende-se que o licenciado: selecione o modelo que melhor se adequa à
abordagem de determinado tipo de problemas, individualmente ou integrado numa equipa multidisciplinar; resolva problemas de
modelação e otimização escolhendo o modelo matemático e a ferramenta informática que melhor se adapta; proceda à recolha e
análise de dados (informação) de forma eficaz e respeitando os aspetos legais e deontológicos; analise a informação à luz dos
conhecimentos multidisciplinares adquiridos; se adapte a situações novas e complexas, propondo abordagens inovadoras e
criativas; comunique de forma eficaz os resultados ao público-alvo do meio académico ou empresarial.

3.2. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences) to be developed by the students:
This degree prepares future professionals with skills to transpose theoretical knowledge to practical contexts deepening the
relationship between the knowledge and the know-how. It is intended that the student: has skills to select the model that best suits
the approach to a particular type of problem, individually or integrated in a multidisciplinary team; solves modelling and optimization
problems by choosing the mathematical model and the best-suited computer tool; collects and analyse data (information) effectively
and respecting legal and deontological aspects; analyses information in light of the multidisciplinary knowledge acquired; adapts to
new and complex situations by proposing innovative and creative approaches; to communicate the results effectively to his
interlocutors or audience.

3.3. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa, face à missão institucional e, designadamente, ao
projeto educativo, científico e cultural da instituição:

A UTAD, como instituição de alto nível, valoriza a atividade dos seus investigadores e apoia a competitividade empresarial da região
e do país, oferecendo ciclos de estudo de elevada qualidade.
Esta licenciatura está em conformidade com os princípios de natureza jurídica, missão e atribuições da UTAD (artigos 1.º, 6.º e 7.º
dos respetivos Estatutos), na criação, transmissão e difusão da cultura, do saber, da ciência e da tecnologia e tem como missão a
valorização económica do conhecimento científico. 
O objetivo central é dar resposta a alguns dos problemas de competitividade decorrentes da globalização, focando-se na criação
dum ciclo de estudos que responda à crescente procura de profissionais capazes de proceder à análise e ao tratamento de
quantidades massivas de dados, e que requeiram uma formação sólida em matemática e de ferramentas indispensáveis à sua
concretização com eficácia, tais como conhecimentos na área da informática e da computação, particularmente a inteligência
artificial.

3.3. Insertion of the study programme in the institutional educational offer strategy, in light of the mission of the institution and its
educational, scientific and cultural project:

UTAD, as a high level institution, values   the activity of its researchers and supports the business competitiveness of the region and
the country, offering high quality study cycles.
This graduation, is in compliance with the legal nature, mission and attributions of UTAD (Articles 1, 6 and 7 of the respective
Statutes), in the creation, transmission and dissemination of culture, knowledge, science and technology, and has the mission to
pursue the economic valorization of scientific knowledge. 
Its main objective is to address some of the competitiveness problems arising from globalization, focusing on the creation of a cycle
of studies that responds to the growing demand for professionals capable of undertake the analysis and processing of massive
amounts of data, requiring a solid background in mathematics as well as the tools essential for its effective realization, such as
computer science and computation skills and, particularly, the artificial intelligence.

4. Desenvolvimento curricular
4.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a
preencher apenas quando aplicável)

4.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a preencher apenas
quando aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor or other forms of organisation (if applicable)

Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização em que o ciclo de
estudos se estrutura:

Branches, options, profiles, major/minor or other forms of
organisation:

<sem resposta>

4.2. Estrutura curricular (a repetir para cada um dos percursos alternativos)
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Mapa II - Não se aplica

4.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Não se aplica

4.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
NA

4.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits necessary for awarding the degree

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Minímos optativos* /
Minimum Optional ECTS*

Observações /
Observations

Matemática e Estatística / Mathematics and Statistics ME 114 0 -
Ciências Informáticas / Computer Sciences CI 54 0 -
Matemática e Estatística & Ciências Informáticas / Mathematics
and Statistics & Computer Sciences ME / CI 12 0 -

(3 Items)  180 0  

4.3 Plano de estudos

Mapa III - - - 1.º Ano - 1.º Semestre / 1st Year - 1st Semester

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
-

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
-

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1.º Ano - 1.º Semestre / 1st Year - 1st Semester

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular Unit Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Álgebra Linear e Geometria Analítica I / Linear
Algebra and Analytic Geometry I ME S 162 T - 30; TP - 30 6

Análise Real I / Real Analysis ME S 162 T - 30; TP - 30 6
Bases de Dados / Databases CI S 162 T - 30; TP - 30 6
Tópicos de Matemática Discreta / Discrete
Mathematics Topics ME S 162 T - 30; PL - 30 6

Fundamentos de Programação em Python /
Python Programming Fundamentals CI S 162 T - 30; PL - 30 6

(5 Items)       

Mapa III - - - 1.º Ano - 2.º Semestre / 1st Year - 2nd Semester

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
-

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
-

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1.º Ano - 2.º Semestre / 1st Year - 2nd Semester

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular Unit Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS

Observações /
Observations
(5)

Álgebra Linear e Geometria Analítica II / Linear
Algebra and Analytical Geometry II ME S 162 T - 30; TP - 30 6

Análise Real II / Real Analysis II ME S 162 T - 30; TP - 30 6
Estatística Aplicada / Applied Statistics ME S 162 T - 30; TP - 30 6
Algoritmia e Estruturas de Dados / Algorithm and
Data Structures CI S 162 T - 30; PL - 30 6

Laboratório de Matemática e Ciência de Dados / ME S 162 PL - 60 6
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Mathematics and Data Science Laboratory
(5 Items)       

Mapa III - - - 2.º Ano - 1.º Semestre / 2nd Year - 1st Semester

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
-

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
-

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2.º Ano - 1.º Semestre / 2nd Year - 1st Semester

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular Unit Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Análise Vetorial I / Vector Analysis I ME S 162 T - 30; TP - 30 6
Complementos de Estatística / Complements
of Statistics ME S 162 T - 30; TP - 30 6

Equações Diferenciais / Differential
Equations ME S 162 T - 30; TP - 30 6

Engenharia Web / Web Engineering CI S 162 T - 30; PL - 30 6
Segurança, Privacidade e Deontologia /
Security, Privacy and Deontology CI S 162 TP - 60 6

(5 Items)       

Mapa III - - - 2.º Ano - 2.º Semestre / 2nd Year - 2nd Semester

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
-

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
-

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2.º Ano - 2.º Semestre / 2nd Year - 2nd Semester

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular Unit Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS

Observações /
Observations
(5)

Análise Vetorial II / Vector Analysis II ME S 162 T - 30; TP - 30 6
Visualização e Exploração de Dados Multivariados /
Multivariate Data Visualization and Exploration ME S 162 TP - 40; PL - 16; S -

4; OT - 6 6

Investigação Operacional I / Operations Research I ME S 162 TP - 60; OT - 6 6
Laboratório Avançado de Matemática e Ciência de
Dados / Advanced ME S 162 PL - 60 6

Métodos Numéricos / Numerical Methods ME S 162 T - 30; TP - 30 6
(5 Items)       

Mapa III - - - 3.º Ano - 1.º Semestre / 3rd Year - 1st Semester

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
-

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
-

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
3.º Ano - 1.º Semestre / 3rd Year - 1st Semester

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan
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Unidade Curricular / Curricular Unit Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Classificação e Modelação / Classification and
Modelation ME S 162 T - 30; PL - 30 6

Projeto Aplicado à Ciência de Dados / Project
Applied to Data Science ME S 162 PL - 45; S - 15 6

Armazenamento e Processamento de Big Data /
Big Data Storage and Processing CI S 162 T - 30; PL - 30 6

Inteligência Artificial / Artificial Intelligence CI S 162 T - 30; PL - 30 6
Sistemas de Informação / Information Systems CI S 162 T - 30; PL - 30 6
(5 Items)       

Mapa III - - - 3.º Ano - 2.º Semestre / 3rd Year - 2nd Semester

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
-

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
-

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
3.º Ano - 2.º Semestre / 3rd Year - 2nd Semester

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular
Unit

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Investigação Operational II /
Operations Research II ME S 162 TP - 60; OT - 6 6

Séries Temporais / Time Series ME S 162 T - 30; TP - 30 6
Inteligência Artifical Avançada / CI S 162 T - 30; TP - 30 6
Projeto Final ME / CI S 324 PL - 8; OT - 40 12
(4 Items)       

4.4. Unidades Curriculares

Mapa IV - Álgebra Linear e Geometria Analítica I

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Álgebra Linear e Geometria Analítica I

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Linear Algebra and Analytical Geometry I

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
ME

4.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
T - 30; TP - 30

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
-

4.4.1.7. Observations:
-

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Maria Cecília Rosas Pereira Peixoto da Costa (T - 30)



10/16/2019 NCE/19/1900179 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=e5f4053c-876e-ecd0-4445-5d8a0376f70e&formId=d876413c-d475-8aa2-4b0a-… 8/75

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Paulo José Martins Vasco (TP - 15)
Anabela Maria Ferreira Borges Varela Rodrigues (TP - 15)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecer os conceitos fundamentais da álgebra linear e da geometria analítica (ALGA).
Dominar ferramentas fundamentais da ALGA, com e sem o apoio de software específico (e.g. software de computação simbólica
SCILAB, ambiente de geometria dinâmica GeoGebra e o Mathematica).
Aplicar os conhecimentos e know-how específicos da ALGA na resolução de problemas, com e sem o apoio de software específico
(já indicado).
Desenvolver o raciocínio matemático (em particular a capacidade de generalização e abstração), a demonstração matemática, a
argumentação lógica e o espírito crítico.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
To know the fundamental concepts of linear algebra and analytical geometry (LAAG).

To dominate fundamental LAAG tools, with and without specific software support (eg SCILAB symbolic computing software,
GeoGebra dynamic geometry environment and Mathematica).

To apply LAAG 's specific knowledge and know-how in problem solving, with and without the support of specific software (already
indicated).

To develop mathematical reasoning (in particular the capacity for generalization and abstraction), mathematical demonstration,
logical argumentation and critical thinking.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Matrizes: operações com matrizes, propriedades; matriz inversa (MI); operações elementares; condensação, característica de uma
matriz; Sistemas de Equações Lineares (SEL): Conceitos básicos; métodos de substituição, gráfico, adição ordenada, eliminação de
Gauss-Jordan (MEGJ) para resolução, discussão de SEL; Cálculo da MI e resolução de certos SEL através do MEGJ; Determinantes:
Determinante, propriedades; matriz adjunta e o seu uso no cálculo da MI; regra de Cramer, teorema de Rouché para a resolução de
SEL; Matrizes, Determinantes e Geometria Analítica no plano e no espaço ordinário: Produtos interno, externo e misto; traçado de
curvas, de superfícies; problemas métricos envolvendo pontos, retas e planos do espaço ordinário; Espaços vetoriais: Definição,
exemplos; subespaços vetoriais; combinação linear de vetores, subespaço gerado; dependência e independência linear; bases,
dimensão; intersecção, união, soma, soma direta de subespaços vetoriais.

4.4.5. Syllabus:
Matrices: algebraic operations with matrices, properties; invertible matrices; elementary operations; condensation, characteristic of a
matrix; Linear Equation Systems (SLE): Basic concepts; methods of substitution, graphical, ordered addition, Gauss-Jordan
elimination (GJM) for SLE resolution and discussion; Inverse matrix calculation and the resolution of certain SLE by GJM;
Determinants: determinant, properties; adjunct matrix and its use for inverse matrix calculation; Cramer's rule, Rouché's theorem for
the resolution of SLE; Matrices, Determinants and Analytical Geometry in the ordinary plane and space: Inner, cross and triple
products; metric problems involving points, straight lines and planes of ordinary space; Vector Spaces: Definition, examples; vector
subspaces; linear combination of vectors, generated subspace; dependence and linear independence; bases, dimension;
intersection, union, sum, direct sums of vector subspaces.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os objetivos da unidade curricular prendem-se com a obtenção, por parte dos alunos, de competências ao nível de matrizes,
sistemas de equações lineares, determinantes e espaços vetoriais. De modo a que os alunos tenham sucesso ao atingir esses
objetivos, os conteúdos programáticos abrangem os tópicos necessários para a compreensão dos conceitos básicos incluídos nos
temas indicados bem como a apresentação das técnicas e ferramentas necessárias para que as competências elencadas sejam
adquiridas pelos alunos.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The objectives of the curricular unit are to obtain, by the students, competences at matrix level, systems of linear equations,
determinants and vector spaces. In order for students to be successful in achieving these goals, the syllabus covers the topics
needed to understand the basic concepts included in the topics indicated as well as the presentation of the techniques and tools
necessary for the skills listed to be acquired by the students.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC está dividida em três componentes principais: aulas teóricas (T), teórico-práticas (TP) e orientação tutorial (OT). Nas T as
definições dos conteúdos serão expostas de uma forma coerente e rigorosa para que os alunos consigam adquirir a maturidade
científica exigida e consigam relacionar os conceitos abordados. Seguidamente, estes conceitos serão fundamentados através de
exemplos, resolução de alguns exercícios/problemas e aplicações. Além disso, torna-se imprescindível encorajar o aluno a participar
ativamente com questões e/ou dúvidas pertinentes para que possa desenvolver o seu espírito crítico e raciocínio matemático para
questões não só da aula mas também do dia-a-dia. Nas TP são apresentadas questões e propostos exercícios/problemas e/ou
situações para os alunos resolverem, de modo a cimentarem os conhecimentos adquiridos nas T com e sem o apoio de software
específico. As OT serão ministradas com o objetivo de ajudar/orientar os alunos no seu estudo, esclarecendo dúvidas.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The curricular unit is divided into three main components: theoretical classes (T), practical classes (TP) and tutorials (OT). In T the
definitions of contents will be exposed in a coherent and rigorous way so that students can acquire the scientific maturity required
and can relate the various concepts addressed. Then these concepts will be based on examples, solving some exercises/problems
and their applications. In addition, it is essential to encourage the student to actively participate with relevant questions and/or
doubts so that they can develop their critical thinking and mathematical reasoning for not only class but also properly contextualized
day-to-day issues. The TP classes present questions and exercises/problems and/or situations for the students to solve, in order to
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reinforce the knowledge acquired in the T classes with and without the support of specific software. The OT will be taught with the
purpose of helping/guiding students in their study, clarifying doubts.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A Unidade Curricular (UC) tem como objetivo incutir no aluno o manuseamento de técnicas elementares da Álgebra Linear e
Geometria Analítica. Sendo assim, torna-se necessária a exposição de forma clara e coerente de todas as noções inerentes aos
objetivos propostos para esta UC tendo sempre em conta o rigor científico desta ciência exata. A exposição será feita nas aulas de
componente teórica. Os conceitos expostos serão depois fundamentados através da resolução de problemas nas aulas de
componente teórico-prática. Pretende-se, com estas aulas, que o aluno possa resolver por si só os problemas propostos de forma a
poder cimentar todos os conteúdos introduzidos e a ganhar a confiança necessária para a sua autonomia na utilização dos
conteúdos em questão. As aulas de orientação tutorial, assim como a bibliografia fornecida e os projetos propostos, dão ao aluno os
meios para este ganhar a sua autonomia para seguir ou aplicar os seus estudos em Álgebra Linear e Geometria Analítica.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The curricular unit aims to instill in the student the handling of elementary techniques of Linear Algebra. Thus, it is necessary to
clearly and coherently expose all the notions inherent to the objectives proposed for this UC always taking into account the scientific
rigor of this exact science. The exposition will be made in theoretical component classes. The concepts will then be substantiated
through problem solving in the theoretical-practical classes. The aim of these classes is that the student can solve the proposed
problems by himself in order to be able to cement all the contents introduced and to gain the confidence necessary for their
autonomy in the use of the contents in question. Tutorials, as well as the provided bibliography and proposed projects, give the
student the means to gain their autonomy to follow or apply their studies in Linear Algebra and Analytical Geometry.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
-Agudo, F. R. Dias (1992). Introdução à Álgebra Linear e Geometria Analítica. Lisboa: Escolar Editora. 
-Anton, H. & Rorres, C. (2010). Elementary linear algebra – Applications version (10ª ed.). New York: John Wiley & Sons. 
-Lima, E. Lages (2015). Geometria Analítica e Álgebra Linear (2ªed.) Rio de Janeiro: IMPA. 
-Morgado, M. L. S. (2010). Introdução à resolução de exercícios de Álgebra Linear no SCILAB (Série Didática Ciências Aplicadas nº
395). Vila Real: UTAD.
-Santana, A. P. & Queiró, J. F. (2010). Introdução a Álgebra Linear. Lisboa: Gradiva.
-Strang, G. (2006). Linear Algebra and its Applications (4ª ed.). Belmont, CA: Thomson Brooks/Cole 
-Vitória, J. & Lima, T. P. (1998). Álgebra Linear. Lisboa: Universidade Aberta.

Mapa IV - Análise Real I

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Análise Real I

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Real Analysis I

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
ME

4.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
T - 30; TP - 30

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
-

4.4.1.7. Observations:
-

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
José Luís dos Santos Cardoso (T - 30)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Isabel Alexandra Ferreira da Silva Vaz Nicolau (TP - 15)
Ângela Carla Ferreira Macedo (TP - 15)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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Pretende aprofundar e consolidar os conceitos de análise do Ensino Secundário. O aluno deve identificar:
• os axiomas da estrutura dos números reais e as suas propriedades;
• uma sucessão numérica; propriedades; o limite de uma sucessão. Calcula limites de sucessões usando propriedades; uma
sucessão de Cauchy. Manipula com limites infinitos;
• uma série (numérica); natureza e soma de uma série convergente; os critérios da razão e da raiz; o critério de Leibniz; uma série de
Mengoli. Calcula a soma de uma série convergente;
• os conceitos topológicos na reta e o de limite de uma função e suas as propriedades. Aplica estas propriedades; uma função
contínua; continuidade uniforme; propriedades das funções contínuas;
• o conceito de derivada; regras de derivação; teoremas de Rolle e de Lagrange. Usa a regra de L’Hospital para calcular limites; o
teorema de Taylor. Aplica a sua fórmula na determinação de extremos. 

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It intends to deepen and consolidate the concepts of analysis of High School. The student must identify:

• the axioms of the structure of real numbers and their properties;
• a numerical sequence; properties; the limit of a sequence. Calculates limits of sequences using properties; a sequence of Cauchy.
Manipulates with infinite limits;
• an infinite sum (series); nature and sum of a converging series; the criteria of D’Alembert and Cauchy; Leibniz's criterion; a series of
Mengoli. Calculates the sum of a converging series;
• the topological concepts on the real line and the limit of a function and their properties. Applies these properties; a continuous
function; uniform continuity; properties of continuous functions;
• the concept of derivative (differentiation); differentiation rules; Rolle and Lagrange theorems. Use the L'Hospital rule to calculate
limits; Taylor's theorem. Apply its formula to the determination of extremes points.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1.Números reais 
O conjunto dos reais como um corpo ordenado e completo. Definição e propriedades do valor absoluto. Definição de ínfimo e
supremo
2.Sucessões e séries numéricas
Sucessões: monótonas; limitadas. Limite de uma sucessão. A álgebra dos limites. Subsucessões. Propriedades das sucessões
convergentes. Sucessões de Cauchy. Série harmónica, geométrica e telescópica. Séries de Riemann. Critérios de
convergência.Convergência simples e absoluta. Critério de Leibniz
3.Limites e continuidade
Topologia da reta real. Funções. Limite de uma função. Continuidade pontual e continuidade uniforme. Classificação de
descontinuidades. Propriedades das funções contínuas. 
4.Cálculo diferencial
Definição de derivada e sua interpretação. Regras de derivação. Teoremas de Rolle, Lagrange e de Cauchy. Regra de L’Hôpital para
cálculo de expressões indeterminadas. Fórmula de Taylor. Teorema de Taylor com resto de Lagrange. Aplicações da fórmula de
Taylor ao cálculo de extremos e de pontos de inflexão

4.4.5. Syllabus:
1. The real numbers 
The set of the reals as a complete ordered field. Definition and properties of the absolute value. Definition of infimum and supreme
2. Sequences and infinite sums (series)
Sequences: monotony; boundedness; limit. The algebra of the limits. Subsequences. Properties of convergent sequences. Cauchy
sequence. Harmonic, geometric and telescopic series. Riemann Series. Convergence criteria. Simple and absolute convergence.
Leibniz criterion.

3. Limits and continuity
Topology on the real line. Functions. Limit of a function. Pointwise continuity and uniform continuity. Classification of discontinuities.
Properties.. 
4. Differential calculus
Definition of derivative and its interpretation. Differential Rules. Rolle, Lagrange and Cauchy theorems. L'Hôpital rule for
indeterminate expressions. Taylor's formula. Taylor's theorem with Lagrange remainder. Applications of Taylor's formula to the
calculation of extremes.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os objetivos de aprendizagem decorrem diretamente dos conteúdos programáticos. O que se pretende é que todos os itens destes
conteúdos sejam adquiridos de uma forma sequencial através da sua aplicação a exemplos e exercícios concretos.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Learning objectives derive directly from the syllabus. It is intended that all items of this content be acquired sequentially through
their application to examples and concrete exercises.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conceitos serão introduzidos nas aulas teóricas, seguidos de exemplos de aplicação que ilustrem o alcance e a profundidade do
item. Os alunos serão sempre estimulados a participar ativamente em toda a construção, desde a sua própria introdução,
participando com sugestões, exemplos ou contraexemplos.
Nas aulas teórico-práticas, exemplos tecnicamente mais exigentes serão trabalhados sempre no uso estrito do rigor matemático.
Trabalhos complementares serão propostos regularmente para trabalho de casa de modo a incutir hábitos de trabalho e de modo a
compreenderem que todos os assuntos têm sempre novos pontos de vista por explorar.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The concepts will be introduced in the (theoretical) lectures, followed by application of examples that illustrate the scope and depth
of the item. Students will always be encouraged to actively participate in the entire building from their own introduction, participating
with suggestions, examples or counterexamples.
In the practical classes, technically demanding examples will always be worked on the strict use of mathematical rigor.
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Complementary work will be proposed regularly for homework to instill work habits and to understand that all subjects always have
new points of view to explore.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O uso estrito do rigor matemático e o estimulo contínuo à participação ativa dos alunos na introdução dos conceitos e na sua
exploração, levando-os algumas vezes ao erro, tem como resultado um crescimento mental em termos de método e abordagem
científica dos problemas, consolidando a sua maturidade de raciocínio e a sua confiança na abordagem de exercícios.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Strict use of mathematical rigor and continuous stimulation of students' active participation in the introduction and exploitation of
concepts, sometimes leading them into error, results in a mental growth in the use of the scientific method and in the approach of
problems, consolidating the maturity in reasoning and in his confidence in solving problems.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
1. E. Lages Lima, Curso de Análise, vol. 1 (11.ª edição), Projeto Euclides, IMPA, 2004.
2. J. Campos Ferreira, Introdução à Análise Matemática, Fundação Calouste Gulbenkian, 1993.
3. J. Stewart, Cálculo, Vol. I e Vol. II, Thomson Learning, 2001.
4. W. Rudin, Principles of Mathematical Analysis, McGraw-Hill, 1976.
5. J. M. Howie, Real Analysis, Springer Undergraduate Texts in Mathematics Series, Springer, 2001.

Mapa IV - Laboratório de Matemática e Ciência de Dados

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Laboratório de Matemática e Ciência de Dados

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Mathematics and Data Science Laboratory

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
ME

4.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
PL - 60

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
-

4.4.1.7. Observations:
-

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Eva Virgínia Araújo Morais (PL - 30)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Maria Manuel da Silva Nascimento (PL - 30)
Sandra Cristina Pires Dias (PL - 30)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Ao concluírem esta unidade curricular os alunos serão capazes de:
- escrever relatórios matemáticos e de ciências dos dados (M&CD) claros e precisos;
- usar o LaTeX para escrever relatórios M&CD;
- desenvolver modelos matemáticos simples para resolver problemas reais, utilizando e manipulando dados em folhas de cálculo;
- manipular fórmulas e funções em folhas de cálculo;
- construir gráficos e de tabelas dinâmicas em folhas de cálculo;
- importar, exportar, processar e visualizar dados num ambiente MATLAB e R;
- desenvolver autonomamente e implementar em ambiente MATLAB e R programas e soluções eficazes e eficientes para problemas
reais de M&CD;
- utilizar os software MATLAB e R para fazer análise exploratória estatística de um conjunto de dados;
- identificar e aplicar funções apropriadas do MATLAB, loops e instruções condicionais para resolver problemas matemáticos
simples;
- colaborar com outros alunos para resolver problemas de M&CD.
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4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Upon completion of this course unit students will be able to:
- write clear and accurate mathematical and data science (M&CD) reports;
- use LaTeX to write M&CD reports;
- develop simple mathematical models to solve real problems using and manipulating data in spreadsheets;
- manipulate formulas and functions in spreadsheets;
- build charts and pivot tables in spreadsheets;
- import, export, process and view data in a MATLAB and R environment;
- autonomously develop and implement effective and efficient programs and solutions in real MATLAB and R environment for real
M&CD problems;
- use MATLAB and R software to perform statistical exploratory analysis of a data set;
- import, export, process and view data in a MATLAB and R environment;
- identify and apply appropriate MATLAB functions, loops and conditional statements to solve simple mathematical problems;
- collaborate with other students to solve M&CD problems.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Redação e apresentação de temas de base matemática
Tópicos do sistema de preparação de documentos LaTeX
Utilização da folha de cálculo como ferramenta matemática e de ciência dos dados
- Modelação matemática e resolução de problemas na folha de cálculo 
- Manipulação e tratamento de dados com a folha de cálculo
Tópicos do ambiente de trabalho MATLAB
- Importação, exportação, processamento e visualização de dados
- Programação em MATLAB
Tópicos do ambiente de trabalho R
- Importação, exportação, processamento e visualização de dados
- Programação em R

4.4.5. Syllabus:
Writing and presentation of mathematics based subjects
LaTeX Document Preparation System topics
Using the spreadsheet as a mathematical and data science tool
- Mathematical modeling and spreadsheet problem solving 
- Data analysis with spreadsheet
MATLAB Desktop Topics
- Data import, export, processing and visualization
- MATLAB Programming
Introductory Topics R environment
- Data import, export, processing and visualization
- R Programming

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O programa desta UC - Laboratório de Matemática e Ciência de Dados (M&CD) -permite que os alunos adquiram conhecimentos para
o seu programa de estudos em M&CD e a sua aplicação em situações matemáticas e das ciências de dados. UC introduz os alunos
na redação e apresentação de temas M&CD e na sua escrita através do sistema de preparação de documentos em LaTeX. Utilização
da folha de cálculo como ferramenta M&CD preparaá os alunos para os problemas a desenvolver noutras UC teóricas e de aplicação
o que será complementados com os tópicos do ambiente de trabalho MATLAB e os tópicos do ambiente de trabalho R. Destaca-se
que todos os softwares são diversificados e de uso atual e generalizado em M&CD.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The program of this CU - Laboratory of Mathematics and Data Science (M&DS) - allows students to acquire knowledge for their
program of study in M&DS and its application in mathematical and data science situations. CU introduces students to writing and
presenting M&DS topics and writing through the LaTeX document preparation system. Using the spreadsheet as an M&SC tool will
prepare students for the problems to develop in other theoretical and application CUs that will be complemented with the MATLAB
environment topics and the R environment topics. Note that all software is varied and of current and widespread use in M&SD.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino nesta UC assenta numa tipologia de aulas práticas-laboratoriais (PL). Nestas PL os alunos aprenderão as normas dos
documentos escritos em matemática e ciência dos dados (M&CD), bem como os conceitos relativos os tópicos introdutórios dos
programas de escrita LATEX e de trabalho em M&CD para usar em situações teóricas e práticas, quer de outras UC, quer na futura
vida profissional. Os alunos são convidados a ter uma participação ativa para se envolverem direta e empenhadamente nas
aprendizagens das regras da redação de documentos e de software de M&CD, com apoio do docente. Nas aulas ou como trabalho
autónomo os alunos realizarão uma série de tarefas para a avaliação contínua - testes, tarefas, projetos. Será incentivado o trabalho
cooperativo na vertente das tarefas e dos projetos. O
trabalho autónomo dos alunos é incentivado em todas as aulas e fora das aulas nos trabalhos a realizar apoiando-se, quer nos
materiais fornecidos pelo docente, quer na bibliografia sugerida.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching in this course is based on a typology of practical-laboratory classes (PL). In these PL students will learn the norms of
written documents in mathematics and data science (M&CD), as well as the concepts related to introductory topics of the LATEX
writing programs and working in M&CD for use in theoretical and practical situations, either from other UC. , either in your future
work life. Students are invited to participate actively to engage directly and actively in learning the rules of document writing and
M&CD software, with the support of the teacher. In class or as a stand-alone work students will perform a series of tasks for
continuous assessment - tests, assignments, projects. In class, cooperative work will be encouraged in terms of tasks and projects.
The autonomous work of the students is encouraged in all classes and out of class in the work to be done based on the materials
provided by the teacher and on the suggested bibliography.
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4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC são apresentados no sentido de sensibilizar os alunos para a importância, quer da redação de documentos
em matemática e ciência dos dados (M&CD), quer dos softwares que, de futuro, terão que usar com familiaridade (noutras UC ou nas
suas profissões). Nas aulas PL serão realizadas tarefas que permitam que os alunos aprendam as regras da redação dos
documentos e a sua preparação em LATEX. Serão realizadas várias tarefas como trabalho autónomo e/ou cooperativo dos alunos
sob a forma de atividades e trabalhos cuja nota também será contabilizada na avaliação contínua. No início de cada semestre são
fornecidas as referências bibliográficas que permitem apoiar o estudo dos alunos, bem como incentivar a sua autonomia científica. A
avaliação desta unidade curricular baseia-se em testes, bem nas tarefas realizadas e em projetos no âmbito da M&CD.
A estrutura desta unidade curricular foi concebida de modo a que os alunos se familiarizem com textos e sua redação em M&CD e a
aplicação de softwares mais adequados em situações matemáticas e das ciências de dados. UC introduz os alunos na redação e
apresentação de temas M&CD e na sua escrita através do sistema de preparação de documentos em LaTeX. Utilização da folha de
cálculo como ferramenta M&CD preparará os alunos para os problemas a desenvolver noutras UC teóricas e de aplicação pelo que
serão complementados com os tópicos do ambiente de trabalho MATLAB e os tópicos do ambiente de trabalho R. Destaca-se que
todos os softwares são diversificados e de uso atual e generalizado em M&CD. Espera-se que as metodologias adotadas permitam
que o aluno desenvolva capacidades de trabalho autónomo e em grupo, bem como desenvolva o pensamento crítico destes alunos
no sentido da seleção dos softwares mais adequados a cada situação, bem como numa redação de texto de M&CD dentro das
normas.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The contents of this CU are presented in order to make students aware of the importance of either writing math and data science
(M&DS) documents, or software that they will need to use in the future (in other CU or their future professions). In PL classes will be
performed tasks that allow students to learn the rules of document writing and their preparation in LATEX. Several tasks will be
performed as autonomous and/or cooperative work of students in the form of activities and assignments whose grade will also be
accounted for in the continuous assessment. At the beginning of each semester, bibliographic references are provided to support
students' study, as well as to encourage their scientific autonomy. The evaluation of this course unit is based on tests as well as the
tasks performed and projects under the M&DS.
The structure of this course is designed so that students become familiar with texts and their writing in M&DS and the application of
more appropriate software in mathematical and data science situations. CU introduces students to the writing and presentation of
M&DS topics and writing through the LaTeX document preparation system. Using the spreadsheet as an M&DS tool will prepare
students for the problems to develop in other theoretical and application CU so they will be complemented with the MATLAB desktop
topics and the R desktop topics. Note that all software is diverse and of current and widespread use in M&DS. The methodologies
adopted are expected to allow the student to develop autonomous and group work skills, as well as to develop the critical thinking of
these students in order to select the most appropriate software for each situation, as well as to write M&DS text within standards.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
LaTeX Beginner's Guide, Stefan Kottwitz, Packt Publishing, 2011
The LaTeX Companion (Tools and Techniques for Computer Typesetting) 2nd Edition, Michel Goossens, Johannes Braams, David
Carlisle and Chris Rowley, Addison-Wesley Professional; 2nd edition (May 2, 2004)
MATLAB Primer by MATHWORKS, http://www.mathworks.com/help/releases/R2014b/pdf_doc/matlab/getstart.pdf
MATLAB Guide, Desmond J. Higham and Nicholas J. Higham, Society for Industrial & Applied Mathematics,U.S., 2017.
Excel 2013 Macros & VBA - Curso Completo Henrique Loureiro, ISBN 978-972-722-777-8.
Fundamental do Excel 2013 - Paulo Capela Marques, ISBN 978-972-722-800-3
R for Data Sicence 2017 - Hadley Wickham, ISBN 978-1491910399

Mapa IV - Tópicos de Matemática Discreta

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Tópicos de Matemática Discreta

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Discrete Mathematics Topics

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
ME

4.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
T - 30; PL - 30

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
-

4.4.1.7. Observations:
-
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4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Paula Maria Machado da Cruz Catarino (T - 30)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Helena Maria Barros de Campos (PL - 15)
Elza Maria Alves de Sousa Amaral (PL - 15)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Com esta unidade curricular pretende-se que o aluno adquira técnicas de matemática discreta e competências de raciocínio
necessárias em diversas vertentes de engenharia informática, tais como resolução de problemas, desenvolvimento de algoritmos e
teoria da computação.
O aluno deverá:
• Dominar corretamente a terminologia e notação ao nível da lógica e da teoria de conjuntos;
• Aprender algumas técnicas de prova e aplicar resultados e algoritmos na resolução de problemas;
• Resolver problemas através de relações de recorrência e técnicas de contagem;
• Compreender modelos de natureza combinatória e de teoria de grafos.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This curricular unit aims to acquire the discrete mathematics techniques and reasoning skills needed in various aspects of computer
engineering, such as problem solving, algorithm development and computer theory.
The student should:
• Correctly dominate the terminology and notation at the level of logic and set theory;
• Learn some proofing techniques and apply results and algorithms in problem solving;
• Solve problems through recurrence relationships and counting techniques;
• Understand combinatorial and graph theory models.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Teoria de conjuntos 
Representação de conjuntos, relações binárias e funções.
2. Lógica
Conectivos, valores de verdade, tautologias, quantificadores, argumentação e provas.
3. Números naturais
Axiomática de Peano, princípios de indução e recursão. Princípios de enumeração combinatória e binómio de Newton.
Congruências, equações de aritmética modular e aplicações.
4. Teoria de Grafos 
Elementos de teoria de grafos: conceitos e resultados fundamentais. Matrizes de um grafo. Caminhos eulerianos e hamiltonianos.
Grafos planares e coloração de grafos. Problemas em teoria de grafos e algoritmos.

4.4.5. Syllabus:
1. Set theory
Representation of sets, binary relations and functions.
2. Logic
Connectives, truth values, tautologies, quantifiers, argumentation and proofs.
3. Natural Numbers
Peano Axiomatic, principles of induction and recursion. Principles of Newton's combinatorial enumeration and binomial.
Congruences, modular arithmetic equations and applications.
4. Graph Theory
Elements of graph theory: fundamental concepts and results. Matrices of a graph. Eulerian and Hamiltonian paths. Planar graphs and
graph colouring. Problems in graph theory and algorithms.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os objetivos da unidade curricular prendem-se com a obtenção, por parte dos alunos, de competências ao nível de lógica, teoria de
conjuntos, teoria de grafos e desenvolvimento de algoritmos. De modo a que os alunos tenham sucesso ao atingir esses objetivos,
os conteúdos programáticos abrangem não só os conceitos necessários para a compreensão dos conceitos básicos incluídos nos
temas indicados, bem como a apresentação das técnicas e ferramentas necessárias para que as competências elencadas sejam
adquiridas pelos alunos. Existe uma certa sequência nestes conteúdos programáticos para que os alunos adquiram técnicas de
matemática discreta e competências de raciocínio necessárias em diversas vertentes de engenharia informática, tais como resolução
de problemas, desenvolvimento de algoritmos e teoria da computação, tão essenciais nesta área.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The objectives of the curricular unit are to obtain, by the students, competences at logic level, set theory, graph theory and
development of algorithms. In order for students to be successful in achieving these goals, the syllabus covers the concepts needed
to understand the basic concepts included in the topics indicated as well as the presentation of the techniques and tools necessary
for the skills listed to be acquired by the students. There exist a certain sequence in this syllabus for students to acquire the discrete
math techniques and reasoning skills needed in various aspects of computer engineering, such as problem solving, algorithm
development, and computer theory, which are so essential in this area.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC está dividida em duas componentes principais: aulas teóricas (T) e práticas laboratoriais (PL). Nas T as definições dos
conteúdos serão expostas de uma forma coerente e rigorosa para que os alunos consigam adquirir a maturidade científica exigida e
consigam relacionar os conceitos abordados. Seguidamente, estes conceitos serão fundamentados através de exemplos, resolução
de alguns exercícios/problemas e aplicações. Além disso, torna-se imprescindível encorajar o aluno a participar ativamente com
questões e/ou dúvidas pertinentes para que possa desenvolver o seu espírito crítico e raciocínio matemático para questões não só
da aula mas também do dia-a-dia. Nas PL são apresentadas questões e propostos exercícios/problemas e/ou situações para os
alunos resolverem, de modo a cimentarem os conhecimentos adquiridos nas T com e sem o apoio de software específico.
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4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The curricular unit is divided into two main components: theoretical classes (T) and laboratory practical classes (PL). In T the
definitions of contents will be exposed in a coherent and rigorous way so that students can acquire the scientific maturity required
and can relate the various concepts addressed. Then these concepts will be based on examples, solving some exercises/problems
and their applications. In addition, it is essential to encourage the student to actively participate with relevant questions and/or
doubts so that they can develop their critical thinking and mathematical reasoning for not only class but also properly contextualized
day-to-day issues. The TP classes present questions and exercises/problems and/or situations for the students to solve, in order to
reinforce the knowledge acquired in the T classes with and without the support of specific software.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A Unidade Curricular (UC) tem como objetivo incutir no aluno o manuseamento de técnicas de matemática discreta e a aquisição de
competências de raciocínio necessárias em diversas vertentes de engenharia informática, tais como resolução de problemas,
desenvolvimento de algoritmos e teoria da computação. Sendo assim, torna-se necessária a exposição de forma clara e coerente de
todas as noções inerentes aos objetivos propostos para esta UC tendo sempre em conta o rigor científico desta ciência exata. A
exposição será feita nas aulas de componente teórica. Os conceitos expostos serão depois fundamentados através da resolução de
problemas nas aulas de componente de prática laboratorial. Pretende-se, com estas aulas, que o aluno possa resolver por si só os
problemas propostos de forma a poder cimentar todos os conteúdos introduzidos e a ganhar a confiança necessária para a sua
autonomia na utilização dos conteúdos em questão. A bibliografia fornecida e os projetos propostos dão ao aluno os meios para
este ganhar a sua autonomia para seguir ou aplicar os seus estudos nesta área.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The curricular unit aims to instill in the student the handling of elementary techniques of discrete mathematics and the acquisition of
thinking skills required in a variety of computer engineering aspects such as problem solving, development of algorithms and theory
of computation. Thus, it is necessary to clearly and coherently expose all the notions inherent to the objectives proposed for this UC
always taking into account the scientific rigor of this exact science. The exposition will be made in theoretical component classes.
The concepts will then be substantiated through problem solving in the theoretical-practical classes. The aim of these classes is that
the student can solve the proposed problems by himself in order to be able to cement all the contents introduced and to gain the
confidence necessary for their autonomy in the use of the contents in question. The provided bibliography and proposed projects
give the student the means to gain their autonomy to follow or apply their studies in this area of knowledge.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
1. D. Cardoso, J. Szymański, M. Rostami, Matemática Discreta. Combinatória, teoria dos grafos e algoritmos, Escolar Editora, 2008.
2. G. J. Pace, Mathematics of Discrete Structures for Computer Science, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012.
3. J. M. S. Simões Pereira, Matemática Discreta: Grafos, redes e Aplicações, Editora Luz da Vida, 2009.
4. T. Jenkyns, B. Stephenson, Fundamentals of Discrete Math for Computer Science. A Problem-Solving Primer, Springer International
Publishing, 2018.
5. K. Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, McGraw-Hill, 2011.
K. Devlin, Sets, Functions and Logic, Chapman e Hall, 2003.

Mapa IV - Fundamentos de Programação em Python

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Fundamentos de Programação em Python

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Python Programming Fundamentals

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
CI

4.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
T - 30; PL - 30

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
-

4.4.1.7. Observations:
-

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Pedro José de Melo Teixeira Pinto (T - 30; PL - 30)
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4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
-

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dotar os alunos com os conhecimentos de formalização de uma linguagem algorítmica necessários ao correto desenvolvimento de
problemas que englobem programação de computadores.
Dotar os alunos com a capacidade de utilização dos elementos básicos de programação como a entrada e saída de dados, a
utilização de instruções de decisão e ciclos e a decomposição com recurso a subprogramas.
Dotar os alunos com a capacidade de utilização dos elementos básicos de programação por objetos como a noção de classe,
objecto, encapsulamento, polimorfismo e relações entre classes (agregação, composição e derivação).
Utilizar os conhecimentos adquiridos no estudo de classes contentor (p.e. Listas).
Dotar os alunos com a capacidade de fazerem o “debugging” de pequenos programas.
Contextualizar a programação para entender o ciclo de desenvolvimento de software, bem como das metodologias utilizadas.
Implementar os conhecimentos através de uma linguagem de programação relevante no âmbito da Ciência de Dados.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The students should be able to:
Design algorithms to solve small problems.
Develop small computer programs using a full range of computer programming techniques.
Master basic programming constructs such as data input and output, selection and looping structures, arrays or subprograms.
Understand the Object-Oriented Paradigm.
Understand the basic concepts involved such as class, object, encapsulation, polymorphism and class relationships (aggregation,
composition and inheritance).
Design OOP programs re-using container classes such as lists.
Test and debug small computer programs.
Contextualize this programming to understand the software development cycle, as well as the methodologies used.
Implementation of this knowledge through a relevant programming language within Data Science.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Introdução
Linguagem Algorítmica
Tipos de dados; variáveis e expressões; operações básicas
Estruturas de controlo e subprogramas
Estruturas de dados compostas
Recursividade
Ficheiros sequenciais
Objetos e classes; atributos e métodos; instanciação; encapsulamento
Relações entre classes; associação, agregação e composição de classes; herança simples e múltipla; polimorfismo
Classes abstratas
Classes Contentor; listas e operações sobre listas

4.4.5. Syllabus:
Introduction
Data types; variables, assignments; arithmetic operators and expressions
Conditions, boolean logic, logical operators
Control statements: if-else, loops (for, while)
Functions; arguments and return values; formal vs actual arguments
Arrays
Recursive functions
Strings and text files; text files: reading/writing text and numbers from/to a file
Classes and OOP: classes, objects, attributes and methods; defining classes; design with classes, data modeling; 
Inheritance, polymorphism, operator overloading
Abstract classes
Lists; basic list operators, replacing, inserting, removing an element; searching and sorting lists

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O programa científico desta UC permite aos alunos adquirir os conhecimentos necessários do funcionamento de uma linguagem de
programação abrangente no âmbito da Ciência de Dados, de modo a poderem desenvolver programas de computador (relativamente
elementares), nomeadamente baseados na noção de classe/objeto.
A componente teórico-prática permite ainda a aplicação destes conhecimentos, incentivando o desenvolvimento e aplicação crítica
de metodologias de resolução de problemas com recurso a programação.
Por fim pretende-se que o trabalho desenvolvido ao longo das horas de contato permita o desenvolvimento de competências de
trabalho individual e capacidade de trabalho autónomo e de autoavaliação.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The scientific contents in this UC will provide students with the knowledge and the training on the procedural constructs and
problem solving methods for basic procedural and object-oriented computer programming.
The laboratory classes will allow the students to develop their programming skills, with the application of the procedural constructs
and problem solving methodologies in an appraising way.
An active learning attitude is expected, supported by autonomous work and self-evaluation skills.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino dos conteúdos da UC baseia-se na exposição teórica dos conceitos (disponibilizado em suporte eletrónico no SIDE)
seguida de discussão prática baseada em exemplos modelo. Estes conceitos são apresentados e discutidos nas aulas teóricas de
uma forma evolutiva, onde a complexidade dos problemas/soluções discutidos vai aumentando à medida que os conceitos são
apresentados. 
Nas aulas práticas e laboratoriais, estes conceitos teóricos são aplicados na resolução de exercícios práticos que ilustrem a sua
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utilização. Para a resolução destes exercícios será utilizada a linguagem Python. Nestas aulas os alunos são incentivados a
desenvolver e testar os seus próprios programas na resolução dos problemas propostos.
A complexidade e abrangência dos exercícios práticos aumentam gradualmente ao longo do semestre permitindo que no final do
semestre os exercícios envolvam a resolução de problemas que visam a aplicação global de todos os conceitos adquiridos.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Teaching is based on the learning by example model. All the concepts will be presented in classes (with supporting digital
documents available through the internal internet facilities) followed by discussion with the use of examples. The complexity
involved in the algorithms is desired to be growing along the semester. 

At the laboratory classes these concepts will be applied on the resolution of small problems in order to illustrate their use. Python
language will be used.
All students will be motivated to pursue the development and testing of their own algorithms and solutions.
The problems are of growing complexity along the term and, at the final, they should be such as to allow for the use of all the basic
procedural constructs.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A metodologia de ensino/aprendizagem adotada (aulas teóricas em que os conceitos são introduzidos através da exploração de
estudos de caso e aulas práticas em que os alunos ganham competências e “saber fazer” através do trabalho supervisionado)
permite a aprendizagem das estruturas básicas da linguagem e das metodologias envolvidas, enquanto a abordagem a partir de
pequenos estudos de caso utilizada nas aulas teóricas, permite uma forte interação e desenvolvimento de capacidades de análise
por parte dos alunos. O trabalho requerido deverá ser complementado com trabalho autónomo não supervisionado.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The course will be conducted as a mixture of introductory lectures examining the theoretical aspects based on case studies, followed
by discussion, and laboratory classes to apply this knowledge through the development of small computer programs. 
Active participation in discussions and analysis of the methodologies involved is expected.
Further reading and outside class individual work is required.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Tremblay J.P., Bunt R., Introduction to Computer Science, 2nd Edition
Booch, G., Object Oriented Analysis and Design, 2nd Edition
Lambert, K.A., Fundamentals of Python®: First Programs, 2nd Edition
Lambert, K.A., Fundamentals of Python®: Data Structures
Gaddis, T., Starting out with Python, 4th Edition
Costa, E., Programação em Python

Mapa IV - Álgebra Linear e Geometria Analítica II

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Álgebra Linear e Geometria Analítica II

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Linear Algebra and Analytical Geometry II

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
ME

4.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
T - 30; TP - 30

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
-

4.4.1.7. Observations:
-

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Maria da Graça Pereira Soares (T - 30)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
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Luís Filipe Roçadas Ferreira (TP - 15)
Américo Lopes Bento (TP - 15)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecer problemas geométricos relacionados com o plano e espaço tridimensional.
Conhecer problemas geométricos relacionados com espaços afins de maior dimensão.
Dominar ferramentas fundamentais da ALGA, com e sem o apoio de software específico (e.g. software de computação simbólica
SCILAB, ambiente de geometria dinâmica GeoGebra e o Mathematica).
Aplicar os conhecimentos e know-how específicos da ALGA na resolução de problemas, com e sem o apoio de software específico
(já indicado).
Desenvolver o raciocínio matemático (em particular a capacidade de generalização e abstração), a demonstração matemática, a
argumentação lógica e o espírito crítico.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
To know geometric problems related to the plane and three-dimensional space.
To know geometric problems related to affine spaces with larger dimension.
To dominate fundamental ALGA tools, with and without specific software support (eg SCILAB symbolic computing software,
GeoGebra dynamic geometry environment and Mathematica).
To apply ALGA's specific knowledge and know-how in problem solving, with and without the support of specific software (already
indicated).
To develop mathematical reasoning (in particular the capacity for generalization and abstraction), mathematical demonstration,
logical argumentation and critical thinking.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Aplicações lineares (APL): Definição, propriedades; núcleo e imagem de uma APL; matriz de uma APL relativamente a bases fixadas;
matriz de mudança de base; caracterização de APL através de uma base ou através da matriz da APL. Valores e vetores próprios em
espaços vetoriais de dimensão finita: Definição, exemplos; subespaços próprios; diagonalização de matrizes; forma canónica de
Jordan. Formas lineares: Definição, exemplos; o espaço dual e o bidual. Aplicações multilineares: Aplicações bilineares; formas
bilineares simétricas; menores e formas quadráticas. Produtos internos: Produtos internos em espaços de dimensão finita; norma de
vetores, ângulo entre vetores, desigualdades de Schwarz e triangular; sistema ortogonal, normado e ortonormado de vetores;
espaço euclidiano; espaço unitário. Espaços afins: Definição e interpretações geométricas; representações cartesianas da reta e do
plano; problemas não métricos: incidência e paralelismo; problemas métricos; Cónicas e quádricas.

4.4.5. Syllabus:
Linear Applications (LAP): Definition, properties; core and image of an LAP; matrix of an LAP relative to fixed bases; base change
matrix; LAP characterization through a base or through the LAP matrix. Eigenvalues and eigenvectors in finite dimension vector
spaces: Definition, examples; specific vector subspaces; diagonalization of matrices; canonical form of Jordan. Linear forms:
Definition, examples; the dual and bidual spaces. Multilinear Applications: Bilinear Applications; symmetrical bilinear shapes; smaller
and quadratic forms. Inner Products: Inner products in finite dimension spaces; vector norm, angle between vectors, Schwarz and
triangular inequalities; orthogonal, norm and orthonormal vector system; Euclidean space; unit space. Affine space: Definition and
geometric interpretations; Cartesian representations of the line and the plane; non-metric problems: incidence and parallelism;
metric problems; Conical and quadric.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os objetivos da unidade curricular prendem-se com a obtenção, por parte dos alunos, de competências ao nível de aplicações
lineares, valores e vetores próprios, aplicações multilineares, formas lineares e espaços afins. De modo a que os alunos tenham
sucesso ao atingir esses objetivos, os conteúdos programáticos abrangem não só os conceitos necessários para a compreensão
dos conceitos básicos incluídos nos temas indicados, bem como a apresentação das técnicas e ferramentas necessárias para que as
competências elencadas sejam adquiridas pelos alunos. Existe uma certa sequência nestes conteúdos programáticos de forma a
culminar com o conteúdo de espaços afins, tão importante para a aquisição e compreensão de conceitos básicos relacionados com
o reconhecimento de certos lugares geométricos primordiais nesta área do saber.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The objectives of the curricular unit are to obtain, by the students, competences at linear applications level, eigenvalues and
eigenvectors, multilinear applications, linear forms and affine spaces. In order for students to be successful in achieving these goals,
the syllabus covers the concepts needed to understand the basic concepts included in the topics indicated as well as the
presentation of the techniques and tools necessary for the skills listed to be acquired by the students. There exist a certain sequence
in these syllabus to culminate with the content of related spaces, so important for the acquisition and understanding of basic
concepts related to the recognition of certain primordial geometric places in this area of knowledge.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC está dividida em três componentes principais: aulas teóricas (T), teórico-práticas (TP) e orientação tutorial (OT). Nas T as
definições dos conteúdos serão expostas de uma forma coerente e rigorosa para que os alunos consigam adquirir a maturidade
científica exigida e consigam relacionar os conceitos abordados. Seguidamente, estes conceitos serão fundamentados através de
exemplos, resolução de alguns exercícios/problemas e aplicações. Além disso, torna-se imprescindível encorajar o aluno a participar
ativamente com questões e/ou dúvidas pertinentes para que possa desenvolver o seu espírito crítico e raciocínio matemático para
questões não só da aula mas também do dia-a-dia. Nas TP são apresentadas questões e propostos exercícios/problemas e/ou
situações para os alunos resolverem, de modo a cimentarem os conhecimentos adquiridos nas T com e sem o apoio de software
específico. As OT serão ministradas com o objetivo de ajudar/orientar os alunos no seu estudo, esclarecendo dúvidas.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The curricular unit is divided into three main components: theoretical classes (T), practical classes (TP) and tutorials (OT). In T the
definitions of contents will be exposed in a coherent and rigorous way so that students can acquire the scientific maturity required
and can relate the various concepts addressed. Then these concepts will be based on examples, solving some exercises/problems
and their applications. In addition, it is essential to encourage the student to actively participate with relevant questions and/or
doubts so that they can develop their critical thinking and mathematical reasoning for not only class but also properly contextualized
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day-to-day issues. The TP classes present questions and exercises/problems and/or situations for the students to solve, in order to
reinforce the knowledge acquired in the T classes with and without the support of specific software. The OT will be taught with the
purpose of helping/guiding students in their study, clarifying doubts.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A Unidade Curricular (UC) tem como objetivo incutir no aluno o manuseamento de técnicas elementares da Álgebra Linear e
Geometria Analítica, agora tendo como meta a parte geométrica. Sendo assim, torna-se necessária a exposição de forma clara e
coerente de todas as noções inerentes aos objetivos propostos para esta UC tendo sempre em conta o rigor científico desta ciência
exata. A exposição será feita nas aulas de componente teórica. Os conceitos expostos serão depois fundamentados através da
resolução de problemas nas aulas de componente teórico-prática. Pretende-se, com estas aulas, que o aluno possa resolver por si
só os problemas propostos de forma a poder cimentar todos os conteúdos introduzidos e a ganhar a confiança necessária para a
sua autonomia na utilização dos conteúdos em questão. As aulas de orientação tutorial, assim como a bibliografia fornecida e os
projetos propostos, dão ao aluno os meios para este ganhar a sua autonomia para seguir ou aplicar os seus estudos em Álgebra
Linear e Geometria Analítica.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The curricular unit aims to instill in the student the handling of elementary techniques of Linear Algebra and Analytical Geometry,
now targeting the geometric part. Thus, it is necessary to clearly and coherently expose all the notions inherent to the objectives
proposed for this UC always taking into account the scientific rigor of this exact science. The exposition will be made in theoretical
component classes. The concepts will then be substantiated through problem solving in the theoretical-practical classes. The aim of
these classes is that the student can solve the proposed problems by himself in order to be able to cement all the contents
introduced and to gain the confidence necessary for their autonomy in the use of the contents in question. Tutorials, as well as the
provided bibliography and proposed projects, give the student the means to gain their autonomy to follow or apply their studies in
Linear Algebra and Analytical Geometry.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Agudo, F. R. Dias (1992). Introdução à Álgebra Linear e Geometria Analítica. Lisboa: Escolar Editora. 
- Anton, H. & Rorres, C. (2010). Elementary linear algebra – Applications version (10ª ed.). New York: John Wiley & Sons. 
- Lima, E. Lages (2015). Geometria Analítica e Álgebra Linear (2ªed.) Rio de Janeiro: IMPA. 
- Santana, A. P. & Queiró, J. F. (2010). Introdução a Álgebra Linear. Lisboa: Gradiva.
-Strang, G. (2006). Linear Algebra and its Applications (4ª ed.). Belmont, CA: Thomson Brooks/Cole 

Mapa IV - Análise Real II

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Análise Real II

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Real Analysis II

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
ME

4.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
T - 30; TP - 30

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
-

4.4.1.7. Observations:
-

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Eurica Manuela Novo Lopes Henriques (T - 30)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Luís Miguel Faustino Machado (TP - 15)
Regina de Almeida (TP - 15)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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Na sequência do que foi apresentado em Análise Real I, continua a promover-se o poder de abstração e o rigor científico que é tão
peculiar da Matemática. Desta forma, o aluno irá ter uma visão mais ampla dos conceitos fundamentais da Análise em R para os
poder aplicar em cursos mais avançados.
No final deste curso, o aluno deverá adquirir:
• Domínio de aplicabilidade das técnicas de primitivação;
• Familiaridade com a construção de um integral e com as suas propriedades; 
• Sensibilidade para compreender a diferença entre a convergência pontual e uniforme de sucessões e séries de funções;
• Competência para distinguir quando é possível integrar ou derivar termo a termo os termos de uma série de funções e aplicar estas
técnicas a, por exemplo, séries trigonométricas.
Capacidade para recorrer, sempre que necessário, a softwares adequados para resolver problemas mais avançados que possam
surgir no âmbito da UC.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
After the consolidation of the objectives of Real Analysis I, it is intended to be generalized to a more advanced context. The power of
abstraction and the scientific rigor that is so peculiar to mathematics continues to be promoted. This way, the student will have a
broader view of the fundamental concepts of Real Analysis and be able to apply them in more advanced courses. At the end of this
course, the student should acquire:
• Domain of applicability of primitivation techniques;
• Familiarity with the construction of an integral and its properties;
• Sensitivity to understand the difference between pointwise and uniform convergence of sequences and series of functions;
• Competence to distinguish when it is possible to integrate or derive term by term the terms of a series of functions and apply these
techniques to, for example, trigonometric series.
Ability to use appropriate software to address the most advanced issues that may arise within the course. 

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Cálculo integral e aplicações
Técnicas de primitivação. Integral de Riemann. Teorema fundamental do cálculo. Teorema do valor médio. Integração por partes e
por mudança de variável. Aplicações do cálculo integral. Integrais impróprios. 
2. Sucessões de funções 
Convergência pontual e convergência uniforme. Propriedades da convergência uniforme.
3. Séries de funções
Critérios de convergência. Teorema de Weierstrass. Séries de potências. Série de Taylor e funções analíticas. Desenvolvimento de
uma função em série de potências. Séries de Fourier.

4.4.5. Syllabus:
1. Integral calculus and applications
Primitivation techniques. Riemann Integral. Fundamental theorem of calculus. Mean value theorem. Integration by parts and by
substitution. Applications of integral calculus. Improper integrals.
2. Sequences of functions
Pointwise convergence and uniform convergence. Properties of uniform convergence.
3. Function Series
Convergence Criteria. Weierstrass theorem. Power series. Taylor series and analytical functions. Development of a power series
function. Fourier Series.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos estabelecidos permitem que o aluno conheça resultados, ferramentas e técnicas matemáticas
analíticas que lhe possibilitarão dar resposta tanto a questões teóricas como a questões relacionadas com uma variedade de
fenómenos do domínio quotidiano.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The established syllabus allows the student to know mathematical results, tools and analytical techniques that will allow him to
answer both theoretical questions as well as questions related to a wide variety of everyday phenomena.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teóricas (T), é feita uma exposição e demosntração dos vários assuntos que constam do programa da Unidade Curricular,
complementada com a apresentação de exemplos e propostas de exercícios. Nas aulas teórico-práticas (TP), os alunos são
acompanhados na resolução de exercícios relacionados com os assuntos lecionados nas aulas T. Pretende-se que os alunos sejam
o mais autónomos possível, ou seja, que acompanhem os vários assuntos expostos nas aulas T, realizando por si os exercícios
propostos pelos docentes.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
In the theoretical classes (T), an exposition and proof of the various subjects that appear along in the syllabus of the Curricular Unit
is complemented with the presentation of examples and proposals of exercises. In the theoretical-practical classes (TP), the students
are accompanied in the resolution of exercises related to the subjects taught in class T. It is intended that the students be as
autonomous as possible, that is, that they accompany the various subjects exposed in classes T , performing by their own the
exercises proposed by the teacher.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A divisão da UC em aulas teóricas e teórico-práticas permite, por um lado, uma formalização adequada dos conteúdos; por outro
lado, uma concretização dos conhecimentos apresentados em casos reais. A realização de vários testes permitirá ao aluno
acompanhar mais de perto o desenvolvimento dos assuntos expostos.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The division of UC into theoretical and theoretical-practical classes allows, on the one hand, an adequate formalization of contents;
on the other hand, an embodiment of the knowledge presented in real cases. The execution of several tests will allow the student to
follow more closely the development of the subjects exposed.
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4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
1. E. Lages Lima, Curso de Análise, Vol. I (11.ª edição), Projeto Euclides, IMPA, 2004.
2. M. Spivak, Calculus, Benjamin, 1967.
3. N. Piskounov, Cálculo Diferencial e Integral, Vol. I e II, Porto: Lopes da Silva Editora, 1978.
4. R. Bartle e D. Sherbert, Introduction to Real Analysis (3.ª edição), Wiley, 2000.
5. J. Stewart, Cálculo, Vol. I e Vol. II, Thomson Learning, 2001.
6. W. Rudin, Principles of Mathematical Analysis, McGraw-Hill, 1976.
7. C. Avelino e L. Machado, Primitivas – Teoria e Exercícios Resolvidos, Publindústria, 2010.

Mapa IV - Estatística Aplicada

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Estatística Aplicada

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Applied Statistics

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
ME

4.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
T - 30; TP - 30

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
-

4.4.1.7. Observations:
-

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Maria de Fátima Monteiro Ferreira (T - 30)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Maria Manuel da Silva Nascimento (TP - 15)
Eva Virgínia Araújo Morais (TP - 15)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Nesta unidade curricular apresentam-se conceitos, resultados e técnicas de cálculo fundamentais no âmbito da Teoria das
Probabilidades e da Inferência Estatística, sensibilizando os alunos para o extenso campo das aplicações da Estatística. Pretende-se
que os alunos interiorizem os conceitos com razoável rigor e dominem ferramentas de cálculo probabilístico e inferencial, visando a
sua aplicação a problemas reais. Os alunos deverão ser capazes de: formalizar e resolver corretamente problemas em contextos que
envolvam resultados de experiências aleatórias, distinguir uma variável aleatória da sua concretização, conhecer as principais
distribuições de probabilidade sabendo quais as situações que modelam e as suas aplicações, efetuar análises descritivas de dados
e procurar relações estatísticas entre variáveis, construir e interpretar intervalos de confiança e efetuar testes de hipóteses
paramétricos, usar o software estatístico R ou SPSS.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This curricular unit presents fundamental concepts, results and calculus techniques of Probability Theory and Inferential Statistics,
with special emphasis on topics needed to understand the methods of Statistical Inference, motivating the students for the wide field
of the applications of Statistics. Our aim is that students acquire solid understand of the concepts and good skills for probabilistic
and inferential calculation, and be able to apply them to solve real problems. In particular, they should be able to formalize and solve
problems involving random experiments, to distinguish a random variable from its realization, recognize the main probability
distributions, which situations they model and their corresponding applications, develop descriptive analysis, understand the
foundations for classical inference involving confidence intervals and parametric hypothesis testing, and use statistical software
(SPSS or R).

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1 Teoria das probabilidades 
Probabilidade de acontecimentos e propriedades
Probabilidade condicionada e teorema de Bayes 
Independência de acontecimentos 
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2 Variáveis aleatórias reais
Função de probabilidade, densidade de probabilidade e repartição
Leis: binomial, hipergeométrica, geométrica, Poisson, uniforme, exponencial, normal, t-Student, qui-quadrado, F-Snedecor
Valor esperado, quantis, variância e desvio padrão 
Teorema do limite central 

3 Estatística descritiva 
Variáveis estatísticas uni e bidimensionais
Introdução aos softwares R e SPSS

4 Inferência estatística 
Estimadores, suas propriedades e distribuições amostrais 
Estimação intervalar para parâmetros de populações normais e outras
Testes de hipóteses para parâmetros de populações normais e outras
Erros de tipo I e II. Região crítica e p-value
Análise de variância

4.4.5. Syllabus:
1 Theory of probability
Probability definition. Properties 
Conditional probability and Bayes theorem 
Independence of events

2 Random variables 
Discrete and continuous random variables 
Mass probability function, density function and distribution function
Laws: binomial, hypergeometric, geometric, Poisson, uniform, exponential, normal, t-Student, qui-square, F-Snedecor
Mean value, quantiles, variance and standard deviation 
Central limit theorem

3 Descriptive statistics 
One-dimensional and bi-dimensional statistical variables
Introduction to the R and SPSS software

4 Inferential statistics 
Estimators and sample distributions 
Interval estimation for parameters of normal populations and others
Hypothesis tests for parameters of normal populations and others
Type I and II errors. Critical region and p-value 
Analysis of variance

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A estrutura desta unidade curricular foi concebida de forma que os alunos adquiram as noções fundamentais de Probabilidades e
Estatística. 
A modelação de diversos fenómenos aleatórios e a quantificação da incerteza a eles associada é abordada nas primeiras secções
através do estudo das probabilidades e das variáveis aleatórias reais, dando particular ênfase aos modelos probabilísticos mais
utilizados. 
A Estatística Descritiva e a Inferência Estatística são objeto de estudo nas restantes secções. Dá-se mais enfoque à Inferência
Estatística, iniciando com a introdução dos conceitos básicos, aborda-se a estimação pontual, a construção e interpretação de
intervalos de confiança, bem como a realização de testes de hipóteses paramétricos e a tomada de decisões. 

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The structure of this course is constructed so that students acquire the basic concepts of Probability and Statistics. 
The modeling of random phenomena and quantification of the uncertainty associated with them is discussed in the first sections
through the study of probability and random variables, with particular emphasis on probabilistic models commonly used. 
The Descriptive Statistics and Statistical Inference are the subject of study in the remaining sections. Special attention is given to
Statistical Inference. Starting with the introduction of basic concepts, point estimate is approached, as well as the construction and
interpretation of confidence intervals, the statistical testing of parametric hypotheses and decision making.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teóricas, parcialmente lecionadas com recurso à projeção multimédia, introduzem-se os conceitos e técnicas
fundamentais associadas a cada um dos tópicos do conteúdo programático. A exposição dos conceitos teóricos é continuamente
ilustrada com exemplos de aplicação dos mesmos. 
Nas aulas teórico-práticas, parcialmente lecionadas no quadro ou recorrendo a software estatístico, o aluno é encaminhado a aplicar
os conceitos introduzidos nas aulas teóricas à resolução de problemas selecionados. 
Os alunos são convidados a ter uma participação ativa. Pretende-se que, numa fase inicial da aula, os alunos resolvam
individualmente os exercícios propostos solicitando, se necessário, o apoio do docente, apresentando posteriormente no quadro
resoluções para alguns dos exercícios propostos. 
A avaliação contínua consiste na realização, fora das aulas, de três provas escritas com igual peso na classificação final.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
This curricular unit is organized in a typology of theoretical lectures, theoretical-practical lectures, and tutorials. 
In the theoretical lectures, taught in the board (through oral, written and multimedia projection), the concepts and essential tools for
understanding the syllabus are presented and, whenever possible, illustrated with applications. 
In the theoretical-practical lectures, students will be encouraged to actively participate, applying the concepts learned on the
theoretical classes to solve practical proposed exercises, requesting the support of the teacher whenever needed. 
Continuous assessment consists of performing three written tests.
All written tests have the same weight in the final grade, considering the arithmetic mean of the scores obtained on the three tests.
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4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A metodologia de aulas teóricas e teórico-práticas usada no ensino desta unidade curricular permite uma transmissão adequada de
conceitos de Probabilidades e Estatística. Sendo esta uma UC de formação de base em Probabilidades e Estatística, será dado
particular relevo à interiorização dos conceitos teóricos e à compreensão da sua aplicabilidade. Nas aulas teóricas, de natureza
expositiva, serão introduzidos os conceitos e discutida a sua utilidade. Pressupõe-se uma componente de estudo individual por
parte do aluno de forma a aprofundar os conhecimentos apresentados. Nas aulas teórico-práticas e tutoriais os alunos serão
estimulados a participar mais ativamente no processo de aprendizagem testando os conhecimentos adquiridos através da resolução
de exercícios práticos apropriados, alguns dos quais com recurso a software estatístico. A resolução de tais problemas, de forma
individual ou com a ajuda do professor ou de outros colegas, permite que os alunos consolidem os conceitos expostos e
desenvolvam capacidades de trabalho autónomo e em grupo. Tarefas adicionais poderão ainda ser propostas para tratar em aulas
tutoriais.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The methodology of theoretical lectures and theoretical-practical lectures allows the transmission of knowledge on issues of
Probability and Statistics. Being a training base curricular unit in Probability and Statistics, particular emphasis will be given to the
learning of theoretical concepts and to the understanding their applicability. 
In the theoretical classes, the concepts will be exposed and their usefulness will be discussed. It is expected from students a
component of individual study in order to deepen the knowledge of the presented contents. In theoretical-practical classes students
will be encouraged to participate more actively in the learning process, testing their knowledge by solving appropriate practical
exercises, some of them using statistical software. The resolution of such problems, autonomously or with the help of the teacher or
of other colleagues, allows students to consolidate the concepts exposed in classes and to develop autonomous and group work
skills. Additional tasks may be proposed to further discussion in tutorial classes.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Introdução à Estatística Murteira, B. J., Ribeiro, C. S., Andrade e Silva, J., Pimenta, C. 
Introdução à Probabilidade e à Estatística - Vol I Pestana, D. D. e Velosa, S. F. 
Probabilidades e Estatística para as Ciências e Tecnologia. Conceitos e exercícios resolvidos Esmeralda Gonçalves, Emília Nogueira
e Ana Cristina Rosa 
Estatística - 2ª edição Guimarães, R.C. e Cabral, J. 
Probabilidades e Estatística. Conceitos e métodos fundamentais. Galvão de Mello, F. 
Introdução Computacional à Probabilidade e Estatística Gama, S.M., Pedrosa, A.C. 
Applied Statistics and Probability for Engineers Montgomery, D.C., Runger, G. C. 
Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists Ross, S. M.

Mapa IV - Algoritmia e Estruturas de Dados

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Algoritmia e Estruturas de Dados

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Algorithm and Data Structures

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
CI

4.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
T - 30; PL - 30

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
-

4.4.1.7. Observations:
-

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Pedro José de Melo Teixeira Pinto (T - 30; PL - 30)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
-

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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Dotar os alunos com os conhecimentos necessários à correcta utilização e desenvolvimento de algoritmos no âmbito da
programação de computadores, nomeadamente:

conhecimento das diferentes tipologias de algoritmos;
conhecimento dos algoritmos para resolução de alguns problemas clássicos em ciências da computação (com especial destaque
para algoritmos de pesquisa e ordenação);
conhecimentos na formalização de algoritmos;
conhecimento da eficácia dos algoritmos utilizados bem como da metodologia de análise subjacente;
conhecimento das estruturas de dados envolvidas bem como da sua eficaz manipulação.

Contextualizar essa programação de forma a que seja entendido o ciclo de desenvolvimento de software, bem como das
metodologias utilizadas.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The students should be able to understand the fundamentals about computer algorithms in order to design, critically analyze and
implement them, namely:

to understand the different algorithm types;
to understand the different algorithms for some of the common types of problems in computing, such as searching and sorting;
to be able to design and implement algorithms;
to understand the algorithms efficiency analysis used and the efficiency of the algorithms presented;
to understand the data structures involved and its common operations.

Test and debug computer programs.

At the end, an in-depth knowledge of many of the data structures and algorithms presented is desirable as well as additional
programming experience will be valuable.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Breve revisão dos conceitos de:
endereçamento de memória
estruturas de dados compostas : vectores e matrizes; estruturas.
ficheiros sequenciais : estrutura; processamento da informação.

Introdução à análise de algoritmos:
modelo RAM.
análise assimptótica.

Tipos de algoritmos e estruturas de dados:
recursividade, divisão-e-conquista, programação dinâmica, algoritmos greedy, algoritmos evolutivos, algoritmos aleatórios.

listas - operações básicas; listas encadeadas; stacks e filas de espera;
árvores binárias - operações básicas; algoritmos de percurso; heaps; splay, AVL e red-black trees;
grafos - algoritmos de percurso; MSTs; caminho mais curto; fluxo de redes.

Pesquisa e ordenação utilizando vectores:
pesquisa binária utilizando BSTs, hashing;
quicksort, merge sort, heapsort, radix sort.

Engenharia de software
ciclo de vida do software : desenho, implementação, teste e debugging

4.4.5. Syllabus:
Review of some programming concepts:
arrays; structures.
memory addressing.
sequential files.

Introduction to algorithm analysis:
RAM model.
Assymptotic analysis.

Algorithms types e data structures:

recursion; divide and conquer; dynamic programming; greedy algorithms; evolutionary algorithms; random algorithms.

lists – basic operations; linked lists; stacks and queues.
binary trees – basic operations; search algorithms; heaps; splay, AVL and red-black trees.
graphs – search algorithms; MSTs; shortest paths; network flow.

Sorting and searching:
binary search using BSTs; hashing.
quicksort; merge sort; heapsort, radix sort.

The engineering of computer software: design, implementation, testing and debugging.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O programa científico desta UC permite aos alunos adquirir conhecimentos teóricos de base na área da algoritmia e das estruturas
de dados.
A componente teórico-prática permite a aplicação destes conhecimentos, incentivando o desenvolvimento e aplicação crítica das
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metodologias e algoritmos de resolução de problemas com recurso a programação.
Por fim pretende-se que o trabalho desenvolvido ao longo das horas de contacto permita o desenvolvimento de competências de
trabalho individual e capacidade de trabalho autónomo e de auto-avaliação.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The scientific contents in this UC will provide students with the knowledge and the training on the design, analysis and use of
algorithms.
The laboratory classes will allow the students to design and implement programming based solutions with emphasis on applications
and problem solving, and to develop their programming skills.
An active learning attitude is expected, supported by autonomous work and self-evaluation skills.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino dos conteúdos da UC baseia-se na exposição teórica dos conceitos (disponibilizados em suporte electrónico no SIDE)
seguida de discussão prática baseada em exemplos (ou casos) modelo. Estes conceitos são apresentados e discutidos nas aulas
teóricas de modo integrado entre os algoritmos apresentados e as estruturas de dados subjacentes.
Devido à natureza do programa, a complexidade dos problemas abrangidos vai aumentando à medida que os conceitos são
apresentados.
Nas aulas práticas e lab, estes conceitos teóricos são aplicados na resolução de problemas (ou situações) práticos que ilustrem a
sua utilização. Os alunos são aqui incentivados a desenvolver e testar os seus próprios programas na resolução dos problemas
propostos, de modo a cimentarem os conhecimentos adquiridos.
A complexidade e abrangência dos problemas aumentam gradualmente ao longo do semestre levando a que no final os problemas
abordados permitem a aplicação global de todos os conceitos adquiridos.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Teaching is based on the learning by example model. All the concepts will be presented in classes (with supporting digital
documents available through the internal internet facilities) followed by discussion with the use of examples or case studies. The
students are welcome to actively participate in the discussion.
The complexity involved in the algorithms is desired to be growing along the semester.

At the laboratory classes these concepts will be applied on the resolution of (small) problems in order to illustrate their use. All
students will be motivated to pursue the development and testing of their own algorithms and solutions as non supervised work.

The problems are of growing complexity along the term and, at the final, they should be such as to allow for an integrated use of
most of the concepts presented during the term.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A metodologia de ensino/aprendizagem adoptada (aulas teóricas em que os conceitos são introduzidos através da exploração de
estudos de caso e aulas práticas em que os alunos ganham competências e “saber fazer” através do trabalho supervisionado)
permite a aprendizagem das metodologias e estruturas de dados envolvidas, enquanto a abordagem a partir de pequenos estudos de
caso utilizada nas aulas teóricas, permite uma forte interação e desenvolvimento de capacidades de análise por parte dos alunos.
O trabalho requerido deverá ser complementado com trabalho autónomo não supervisonado.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The course will be conducted as a mixture of introductory lectures examining the theoretical aspects based on case studies, followed
by discussion, and laboratory classes to apply this knowledge through the development of (small) computer programs.
Active participation in discussions and analysis of the methodologies involved is expected.
Further reading and non supervised individual work is required.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Cormen T., Leiserson C., Rivest R., Stein C. "Introduction to Algorithms", 3rd Edition. 
Sedgewick R., Wayne K. "Algorithms", 4th Edition 
Adrego da Rocha A. "Estruturas de Dados e Algoritmos em C", 3ª Edição 
Adrego da Rocha A. "Análise da Complexidade de Algoritmos"

Mapa IV - Bases de Dados

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Bases de Dados

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Databases

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
CI

4.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
T - 30; PL - 30
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4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
-

4.4.1.7. Observations:
-

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Paulo Nogueira Martins (T - 30; PL - 30)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
-

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dotar o aluno com competência na análise, desenho e implementação de sistemas de bases de dados.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Provide students with competence in analysis, design and implementation of databases.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução aos sistemas de bases de dados.
2. Funções de um Sistema de Gestão de Base de Dados (SGBD).
3. Modelação de dados: Modelação conceptual - diagramas E-R (Entity-Relationship); Modelação de base de dados - modelo
relacional.
4. Desenho e implementação de bases de dados relacionais: Restrições de integridade implícitas ao modelo relacional;
Normalização.
5. Linguagem SQL (Structured Query Language): Linguagem de Definição de Dados (LDD); Linguagem de Manipulação de Dados
(LMD).
6. Conceitos avançados de base de dados: Stored Procedures; Triggers; User-Defined Functions; Cursores.

4.4.5. Syllabus:
1. Introduction to database systems.
2. Database Management System (DBMS) functionalities.
3. Data models: Conceptual data models - E-R (Entity-Relationship) diagrams; Database data models - relational model.
4. Relational databases design and implementation: Integrity constraints over relations; Normalization.
5. Structured Query Language (SQL): Data Definition Language (DDL); Data Manipulation Language (DML).
6. Advanced technologies in databases: Stored Procedures; Triggers; User-Defined Functions; Cursors.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O conteúdo programático inclui os conceitos fundamentais para a análise, conceção, implementação e exploração de bases de
dados. Através da introdução de conceitos sempre que possível normalizados, como é o caso da linguagem SQL (Structured Query
Language), da exploração de casos de estudo e de ferramentas informáticas adequadas, os alunos são confrontados com situações
efetivas que poderão encontrar no dia-a-dia, dotando-os de competências fundamentais nesta área.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus includes the fundamental concepts for analysis, design, implementation and exploration of databases. Introducing
concepts as possible standardized, as is the case of SQL (Structured Query Language), exploring case studies and using appropriate
software tools, students are confronted with effective situations that they may encounter in day-to-day, providing them with essential
skills in this area.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teóricas serão discutidos e expostos os conceitos teóricos do programa, recorrendo ao diálogo e à projeção de conteúdos
didáticos.
As aulas práticas terão um carácter laboratorial, com o desenvolvimento de programas informáticos que resolvem problemas através
da aplicação dos conceitos aprendidos nas aulas teóricas. Para o efeito utilizar-se-ão os computadores disponíveis na sala de aula,
bem como as ferramentas informáticas de desenvolvimento de software disponíveis nos mesmos, nomeadamente MS SQL Server.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
In theoretical classes will be discussed theoretical concepts of the program, by using dialogue and exposition of learning contents.
The practical classes will have a laboratorial character, with the development of computer programs that solve problems through
application of concepts learned in lectures. For this purpose, will be used available computers in the classroom as well as the tools
for developing software available on them, including MS SQL Server.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A metodologia de ensino incidirá sobre a demonstração da compreensão das matérias através da aplicação das mesmas a casos e
situações reais, produção de novos exemplos ou demonstrações que os elucidem, e reformulação, compilação ou criação de
documentos e outros materiais que permitam apresentá-los de forma coerente e esclarecedora (materiais expositivos, planos de
atividades ou problemas).

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
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The teaching methodology will focus on the demonstration of understanding of the contents by applying them to real cases and
situations, production of new examples or demonstrations that elucidate them, and reformulation, compilation or creation of
documents and other materials which can present them in a coherent and illustrative form (expository materials, activity plans or
problems).

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
SQL – Structured Query Language, 14.ª Edição Atualizada Luís Damas. 
José Luís Pereira. Tecnologia de Bases de Dados, 2.ª Edição 
Vidal de Carvalho, Ana Azevedo e António Abreu. Bases de Dados com Microsoft Access 2007 
Abraham Silberschatz, Henry F. Korth and S. Sudarshan. Database Systems Concepts, Sixth Edition 
David M. Kroenke e David J. Auer. Database Processing: Fundamentals, Design, and Implementation, Fourteenth Edition 
Alberto Magalhães. SQL Server 2014 - Curso Completo

Mapa IV - Análise Vetorial I

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Análise Vetorial I

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Vector Analysis I

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
ME

4.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
T - 30; TP - 30

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
-

4.4.1.7. Observations:
-

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Maria Luísa Ribeiro dos Santos Morgado (T - 30)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Luís Miguel Faustino Machado (TP - 30)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer ao aluno conhecimentos básicos de Análise Matemática, mais propriamente Cálculo Diferencial em R^n, que quando
contextualizados permitem compreender melhor o mundo que o rodeia. 
Possibilitar ao aluno o desenvolvimento de raciocínios lógico-dedutivos, de cálculo e de abstração com vista à formulação e
resolução de problemas em contextos tecnológicos diversos.
Desenvolver técnicas e competências associadas à elaboração de trabalho individual e coletivo com recurso a pesquisa
bibliográfica. 

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Provide the student with basic knowledge of Mathematical Analysis, namely Differential Calculus in R ^ n, which, when
contextualized, will allow a better understanding of the world around it.
Enable the student to develop logical-deductive thinking and abstraction in order to be able to formulate and solve problems in
various technological contexts.
Develop techniques and skills associated with the elaboration of individual and collective work using bibliographic research.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1.Estrutura algébrica e topológica de R^n.
2. Funções vectoriais (de R^n em R^m)
2.1 Conjuntos de nível e gráficos
2.2 Limites 
2.3 Continuidade
2.4 Diferenciabilidade: derivadas parciais e direcionais, diferenciabilidade, derivada da função composta, derivadas parciais de
ordem superior, Teorema de Schwarz; Teoremas da Função Inversa e Implícita (cálculo de derivadas de funções definidas
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implicitamente), Teorema de Taylor.
2.5 Extremos simples e extremos condicionados (método dos multiplicadores de Lagrange).

4.4.5. Syllabus:
1.Algebraic and topological structure of R^n.
2. Vector functions with several variables.
2.1 Graphs, level curves and level surfaces
2.2 Limits
2.3 Continuity
2.4 Differentiation: partial and directional derivatives, differentiability, chain rule, high order partial derivatives, Schwarz’s Theorem,
Inverse and implicit function Theorems, Taylor’s Theorem.
2.5 Simple and constrained maximum and minimum values of a function (Lagrange multipliers method).

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Uma vez que se pretende que os alunos dominem, principalmente, o cálculo diferencial de funções vetoriais com uma ou mais
variáveis, os conteúdos programáticos apresentados cobrem os principais tópicos na área. Além disso, a plena compreensão dos
mesmos permite que um aluno os saiba aplicar na formulação de problemas reais.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Since students are expected to obtain skills mainly in differential calculus of vector functions with one or more variables, the syllabus
presented covers the main topics in the area. Moreover, their full understanding allows a student to know how to apply them when
formulating and solving real problems.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular tem duas tipologias de aulas: aulas teóricas e aulas teórico-práticas. 
Nas aulas teóricas as definições e resultados teóricos serão expostos de uma forma rigorosa e ilustrados através de exemplos
práticos sempre que possível. 
Nas aulas teórico-práticas são resolvidos problemas de modo a que os alunos possam melhor assimilar os conhecimentos
adquiridos nas aulas teóricas.
Além disso, os alunos são encorajados a desenvolver o seu espírito crítico e raciocínio matemático através da sua participação
activa nas aulas.

A avaliação distingue-se em:
1. Avaliação contínua, que consiste na realização de duas provas escritas durante o semestre letivo;
2. Avaliação complementar, na qual os alunos poderão repetir um dos testes escritos da avaliação contínua, no qual não obtiveram
aprovação;
3. Avaliação por exame.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The course has two types of classes: lectures and practical classes.In the lecture classes, the definitions and theoretical results will
be rigorously exposed and illustrated through practical examples whenever possible. In practical classes problems are solved so that
the students can better assimilate the knowledge acquired in the theoretical classes.In addition, students are encouraged to develop
their critical and mathematical thinking through their active participation in class.

The assessment of knowledge is distinguished by:
1. Continuous assessment, consisting of two written tests during the semester;
2. Complementary assessment, in which students may repeat one of the written tests of continuous assessment, in which they did
not pass;
3. Evaluation by exam.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Tendo esta unidade curricular como principal objetivo o dotar o aluno das noções, resultados e técnicas do Cálculo Diferencial de
funções vetoriais com uma ou mais variáveis, é fundamental em primeiro lugar a sua clara e rigorosa exposição em aulas teóricas e
posterior aplicação em aulas teórico-práticas.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Since the main goal of this course is to provide the students with the basic definitions, results and techniques of Differential Calculus
of vector functions with one or more variables, it is fundamental that firstly, its clear and rigorous exposition is provided and
discussed in theoretical classes and later its application is carried out in pratical classes.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Robert A. Adams; Calculus. ISBN: 0-321-27000-2
Jerrold E. Marsden; Vector calculus. ISBN: 7167-4992-0
James Stewart; Cálculo. ISBN: 85-221-0479-4 (Vol. I)
Elon L. Lima; Análise no espaço R^n ISBN 8524401893, 9788524401893
Ana Breda e Joana Costa; Cálculo com funções de várias variáveis

Mapa IV - Complementos de Estatística

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Complementos de Estatística

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Statistics Complements
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4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
ME

4.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
T - 30; TP - 30

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
-

4.4.1.7. Observations:
-

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Maria de Fátima Monteiro Ferreira (T - 30)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Sandra Cristina Pires Dias (TP - 30)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta Unidade Curricular (UC) visa estender os conhecimentos adquiridos em Estatística Aplicada, dotando os alunos de
conhecimentos teóricos e práticos no âmbito dos vetores aleatórios reais, das metodologias de construção de estimadores, da
análise de variância multifator e no âmbito da análise de dados categóricos e de metodologias de inferência estatística não
paramétrica. Os alunos deverão: compreender a utilidade de cada procedimento e reconhecer os pressupostos inerentes à sua
aplicabilidade; saber aplicar os conhecimentos adquiridos a problemas reais, com e sem recurso a softwares estatísticos
apropriados (R e SPSS), interpretando corretamente os seus resultados.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This Curricular Unit (UC) aims to extend the knowledge acquired in Applied Statistics, providing students with theoretical and
practical knowledge in the scope of real random vectors, estimator construction, multifactor analysis of variance, categorical data
analysis and non-parametric statistical inference. Students should: clearly understand the usefulness of each procedure and
recognize the assumptions required for its applicability; Know how to apply acquired knowledge to real problems, with and without
the use of appropriate statistical software (R and SPSS), correctly interpreting their results.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Vetores aleatórios 
função de probabilidade e densidade conjunta; função distribuição conjunta e marginais; momentos simples e centrados; matriz de
variâncias-covariâncias; função geradora de momentos; distribuições e momentos condicionais. 

2. Métodos de estimação 
Método dos momentos e da máxima verosimilhança. 

3. Análise de variância 
ANOVA em bolcos, a 2 fatores e fatorial.

4. Inferência para dados categoriais 
tabelas de contingência; testes do qui-quadrado: ajustamento, independência e homogeneidade; testes de Fisher e de McNemar. 

5. Inferência não-paramétrica 
testes dos sinais, de Wilcoxon, de Wilcoxon-Mann-Whitney, de Kruskal-Wallis e de Friedman
Teste de Kolmogorov-Smirnov, unilateral de Smirnov e de Lilliefors para ajustamento de distribuições normal e exponencial. 

4.4.5. Syllabus:
1. Random vectors 
Joint and marginal distributions; Probability and density functions; Variance-covariance matrix; Moments and moment generating
function; Conditional distributions and conditional moments. 

2. Estimators construction methods 
Moments and maximum likelihood methods. 

3. Analysis of variance 
The ANOVA randomized block design, two-way and multifactor ANOVA. 

4. Categorical data inference 



10/16/2019 NCE/19/1900179 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=e5f4053c-876e-ecd0-4445-5d8a0376f70e&formId=d876413c-d475-8aa2-4b0a… 30/75

Contingency tables; Chi-squared tests: adjustment, independence and homogeneity; McNemar’s and Fisher’s exact tests. 

5. Non-parametric inference 
Sign rank, Wilcoxon, Wilcoxon-Mann-Whitney, Kruskal-Wallis and Friedman tests; 
Kolmogorov-Smirnov tests and Lilliefors tests for normal and exponential distributions. 

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A estrutura desta UC foi concebida de forma que os alunos aprofundem e adquiram noções fundamentais de Probabilidades e
Estatística, com especial enfoque na estatística não-paramétrica. Iniciando com um capítulo de probabilidades, generaliza-se a
vetores aleatórios os conceitos apreendidos no âmbito das variáveis unidimensionais. Passa-se de imediato à inferência estatística,
com o estudo de métodos de construção de bons estimadores de parâmetros populacionais. Inicia-se o estudo de inferência
estatística não-paramétrica abordando testes de ajustamento distribucional, de comparação de distribuições e de independência de
variáveis, considerando variáveis quantitativas e qualitativas. Generaliza-se ainda o estudo dos modelos de análise de variância
contemplando-se a análise de variância multifator e os desenhos em blocos aleatórios.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The structure of this CU was designed in such a way that students deepen and acquire fundamental notions of Probability and
Statistics, with a special focus on non-parametric statistics. Starting with a probabilistic chapter, the concepts learned in the context
of one-dimensional variables are generalized to random vectors. In an inferential context, we proceed with the study of methods for
construction of good estimators. The study of non-parametric statistical inference is introduced addressing several tests for
distributional adjustment, comparisons of distributions and independence of variables (quantitative and qualitative). The analysis of
variance models studied in Estatística Aplicada are generalized to multifactor analysis of variance and random block designs.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino desta UC assenta num binómio de aulas teóricas e teórico-práticas. Nas aulas teóricas, de natureza expositiva, introduz-se
os conceitos e técnicas relativas aos conteúdos programáticos, devidamente ilustrados com exemplos de aplicação. Nas aulas
teórico-práticas, privilegia-se a participação ativa dos alunos na resolução e discussão de problemas propostos. Os alunos são
orientados na escolha e validação dos pressupostos das técnicas estatísticas apropriadas à resolução dos problemas,
desenvolvendo o seu espírito crítico e raciocínio estatístico. As aulas teórico-práticas privilegiam a resolução de problemas usando
software estatístico (R e SPSS) e a interpretação adequada dos seus resultados.
A avaliação contínua consiste na realização de duas provas escritas.
As provas escritas têm igual ponderação na nota final, sendo a classificação final a média aritmética das classificações obtidas nas
provas.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
This curricular unit is organized in a typology of theoretical and theoretical-practical lectures. In the theoretical lectures, the concepts
and essential tools for understanding the syllabus are presented and illustrated with applications. In the theoretical-practical lectures,
student will be asked to apply the concepts learned in the resolution and discussion of proposed problems. Students will be guided
in the selection and assumptions validation of a statistical technique tailored for the problem in hands, developing their critical
thinking and statistical reasoning. Theoretical-practical classes focus on solving problems using statistical software (R and SPSS)
and on the proper interpretation and presentation of their results.
Continuous assessment consists of performing two written tests (frequencies).
All written tests have the same weight in the final grade; the final classification corresponds to the arithmetic mean of the scores
obtained on the tests.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A metodologia de aulas teóricas e teórico-práticas usada no ensino desta unidade curricular permite uma transmissão adequada dos
conteúdos programáticos e à compreensão da sua aplicabilidade. Nas aulas teóricas, de natureza expositiva, serão introduzidos os
conceitos e discutida a sua utilidade. Nas aulas teórico-práticas e tutoriais os alunos serão estimulados a participar mais ativamente
no processo de aprendizagem testando os conhecimentos adquiridos através da resolução de exercícios práticos apropriados,
alguns dos quais com recurso a software estatístico. A resolução de tais problemas, de forma individual ou com a ajuda do professor
e de outros colegas, permite que os alunos consolidem os conceitos expostos e desenvolvam capacidades de trabalho autónomo e
em grupo. Pressupõe-se uma componente de estudo individual por parte do aluno de forma a aprofundar os conhecimentos teóricos
apresentados e a manipulação de software estatístico (R e SPSS).

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The methodology of theoretical and theoretical-practical lectures used in the teaching of this curricular unit allows an adequate
transmission of the programmatic contents and the comprehension of their applicability. In the theoretical classes, the concepts will
be exposed and their usefulness will be discussed. In theoretical-practical classes students will be encouraged to participate more
actively in the learning process, testing their knowledge by solving appropriate practical exercises, some of them using statistical
software. The resolution of such problems, autonomously or with the help of the teacher and other colleagues, allows students to
consolidate the concepts exposed in classes and to develop autonomous and group work skills. It is expected from students a
component of individual study in order to deepen the theoretical knowledge presented and the manipulation of statistical software (R
and SPSS).

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Mathematical Statistics with Aplications – 7th edition. D.D. Wackerly, W. Mendenhall and R.L. Scheaffer.
Applied Statistics and Probability for Engineers – 6th edition. Montgomery, D.C. and Runger, G.C. John Wiley.
Introdução à probabilidade e à Estatística. Pestana, D.D. e Velosa, S.F. Fundação Calouste Gulbenkian.
Probability and Statistics for Engineering and the Sciences, J.L. Devore.

Mapa IV - Equações Diferenciais

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Equações Diferenciais
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4.4.1.1. Title of curricular unit:
Differential Equations

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
ME

4.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
T - 30; TP - 30

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
-

4.4.1.7. Observations:
-

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Eurica Manuela Novo Lopes Henriques (T - 30)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Maria Luísa Ribeiro dos Santos Morgado (TP - 15)
Sandra Isabel Ventura Ricardo (TP - 15)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Estabelecer um paralelismo entre acontecimentos reais e a matemática.
Fornecer ferramentas do domínio da análise que permitam a resolução de problemas simples no domínio das equações diferenciais
e das equações de diferenças.
Modelar problemas reais, do contexto empresarial e de engenharia, através de equações diferenciais ou de equações de diferenças.
Desenvolver técnicas e competências associadas à elaboração de trabalho individual e coletivo com recurso a pesquisa
bibliográfica.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Establish a parallelism between real events and mathematics.
Provide analysis tools to solve simple problems in the field of differential equations and difference equations.
Model real business and engineering context problems through differential equations or difference equations.
Develop techniques and skills associated with the elaboration of individual and collective work using bibliographic research.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
I. Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs): 
De 1ª ordem: definição e classificação; existência e unicidade de solução; modelação e análise de situações reais. 
De ordem n: definição e classificação; existência e unicidade de solução; método do polinómio anulador, método de Lagrange;
construção e análise de modelos de situações reais.
Sistemas de EDOs lineares de 1ª ordem: conceitos elementares; existência e unicidade de solução; sistemas homogéneos e não
homogéneos; construção e análise de modelos de situações reais.
Teoria Qualitativa Bidimensional: estabilidade; planos e retratos de fase, órbitas, análise de modelos matemáticos.
II. Equações às diferenças: definição, classificação, e aplicações a situações reais.
Equações lineares e equações linearizáveis.
Sistemas de equações lineares.
Estabilidade.

4.4.5. Syllabus:
I. Ordinary Differential Equations (ODEs):
   1st order: definition and classification; existence and uniqueness of solution; modeling and analysis of real situations.
   Of order n: definition and classification; existence and uniqueness of solution; nulling polynomial method, Lagrange method;
construction and analysis of real situation models.
1st order linear ODE systems: elementary concepts; existence and uniqueness of solution; homogeneous and non-homogeneous
systems; construction and analysis of real situation models.
Bidimensional Qualitative Theory: stability; phase planes and portraits, orbits, analysis of mathematical models.
II. Equations to differences: definition, classification, and applications to real situations.
Linear equations and linearizable equations.
Systems of linear equations.
Stability.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
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Os conteúdos programáticos estabelecidos permitem que o aluno conheça resultados, ferramentas e técnicas matemáticas
analíticas que lhe possibilitarão dar resposta tanto a questões teóricas como a questões relacionadas com uma variedade de
fenómenos do domínio quotidiano.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The established syllabus allows the student to know mathematical results, tools and analytical techniques that will allow him to
answer both theoretical questions as well as questions related to a wide variety of everyday phenomena.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teóricas (T), é feita uma exposição e demonstração dos vários assuntos que constam do programa da Unidade Curricular,
complementada com a apresentação de exemplos e propostas de exercícios. Nas aulas teórico-práticas (TP), os alunos são
acompanhados na resolução de exercícios relacionados com os assuntos lecionados nas aulas T. Pretende-se que os alunos sejam
o mais autónomos possível, ou seja, que acompanhem os vários assuntos expostos nas aulas T, realizando por si os exercícios
propostos pelos docentes.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
In the theoretical classes (T), an exposition and proof of the various subjects that appear along in the syllabus of the Curricular Unit
is complemented with the presentation of examples and proposals of exercises. In the theoretical-practical classes (TP), the students
are accompanied in the resolution of exercises related to the subjects taught in class T. It is intended that the students be as
autonomous as possible, that is, that they accompany the various subjects exposed in classes T , performing by their own the
exercises proposed by the teacher.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A divisão da UC em aulas teóricas e teórico-práticas permite, por um lado, uma formalização adequada dos conteúdos; por outro
lado, uma concretização dos conhecimentos apresentados em casos reais.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The division of UC into theoretical and theoretical-practical classes allows, on the one hand, an adequate formalization of contents;
on the other hand, an embodiment of the knowledge presented in real cases. The execution of several tests will allow the student to
follow more closely the development of the subjects exposed.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Luís Barreira e Claúdia Vall, Equações Diferenciais: Teoria Qualitativa
Dennis G. Zill, A first course in differential equations with modeling applications, Brooks/Cole Publishing Company, 1997
Fernando Pestana da Costa, Equações diferenciais ordinárias, IST Press, 1998
F.R. Dias Agudo, Análise Real, Vol.III, Escolar Editora, 1992
M. Braun, Differential equations and their applications, 4ª edição, Springer-Verlag, New York, 1993
M.L. Krasnos, A.I. Kieliov, G.I. Makarenko, Problemas de equações diferenciais ordinárias, McGraw-Hill, Portugal, 1994
Paulo Saraiva e José Murteira, Equações de diferenças: introdução teórica e aplicações. ISBN: 978-989-26-0642-2

Mapa IV - Engenharia Web

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Engenharia Web

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Web Engineering

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
CI

4.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
T - 30; PL - 30

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
-

4.4.1.7. Observations:
-
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4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Luís Filipe Leite Barbosa (T - 30)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
António Manuel Miguel Silva Marques (PL - 30)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dotar o aluno com conhecimentos e competências básicas sobre o funcionamento e desenvolvimento de aplicações Web.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
To provide students with knowledge and skills in the field of Web Application Development.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Conceito de aplicação cliente-servidor e de protocolo.
Funcionamento do protocolo HTTP.
Servidores HTTP: 
- Operações básicas; 
- Mecanismos avançados. 
Clientes HTTP: 
- Envio de pedidos e processamento de respostas; 
- Cache, manutenção de estado e tipos MIME. 
Linguagens de anotação: 
- SGML, XML e aplicações: HTML, XHTML 
- XML e sua validação: XML DTD, XML Schema 
- XSL 
Aplicações Web: 
- Tipos de aplicações Web 
- Web services.

4.4.5. Syllabus:
Concepts: client-server applications and protocols.

How HTTP works.

HTTP servers:
- Basic operation;
- Advanced mechanisms.

HTTP clients:
- Sending requests and processing responses;
- Cache, state, and MIME types.

Annotation/Tagging languages:
- SGML, XML, and their applications: HTML, XHTML
- XML and its validation: XML DTD, XML Schema
- XSL

Web applications:
- Varieties of Web applications
- Web services

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Tendo os alunos previamente trabalhado com programas auto-contidos, inicia-se o conteúdo de MP4 pelo conceito de aplicação
cliente-servidor e das aplicações Web como caso particular destas.
Prossegue-se com o estudo e análise do protocolo HTTP, como aspeto basilar ao funcionamento de todas as aplicações Web.
Seguidamente, dado que as aplicações Web são executadas apoiando-se em sistemas informáticos externos a delas - os clientes
Web (como os navegadores) e os servidores Web - procede-se à análise do funcionamento destes sistemas, sob a perspetiva do
processamento das mensagens do protocolo HTTP.
Prossegue-se com o estudo dos formatos de representação de dados e metadados mais relevantes para as aplicações Web incluindo
a determinação da componente visual: as meta-linguagens SGML e XML e as linguagens especificadas através delas.
Por fim, analisam-se formas diversas de aplicação dos conceitos, através do estudo de diversos tipos de aplicações Web e do caso
específico dos Web Services.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Since students focused previously on developing self-contained programs, the MP4 contents begin by presenting the concept of
client-server applications and how Web applications are a specific case of such applications.
This is followed by the study and analysis of the HTTP protocol, as a foundational aspect to the inner workings of all Web
applications.
Then, since Web applications are executed with the support of computing systems beyond them - Web clients and Web servers - the
operation of such systems is analysed, under the perspective of the processing of HTTP protocol messages.
Subsequently, the study of the most relevant data and metadata representation formats for Web applications is undertaken, including
those impacting the visual component: the SGML and XML metalanguages and languages specified via them.
Finally, the course analyses various forms of application of these concepts, through the study of various kinds of Web applications,
and the specific case of Web Services.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Os conceitos teóricos são apresentados através de leituras recomendadas, atividades e diaporamas, expondo a perspetiva da
unidade curricular face às matérias a dominar.
As aulas teóricas serão momentos de análise e debate de problemas, de casos de reflexão e de situações concretas, à luz da matéria
estudada nos meios indicados.
As aulas práticas iniciar-se-ão por momentos de exposição e demonstração de formas de aplicação da matéria lecionada, seguidos
por momentos de experimentação e concretização por parte dos alunos.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The theory is presented as readings, activities, videos, and slideshows. These present the course's perspective on the subject matter
under study.
Lectures are moments for analysis and discussion of problems, case studies, and specific situations, in the scope of the subject
matter previously studied via the means mentioned above.
Hands-on classes begin with a presentation and demonstration of ways to apply the subject matter, followed by moments where
students experiment and apply those concepts.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias de ensino visam aumentar a interação professor-alunos durante os momentos de contacto presenciais, e focar o
esforço dos alunos na aplicação dos conceitos e reflexão sobre essa aplicação.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The planned teaching methods aim to increase lecturer-students interaction during face-to-face occasions, and focus students' effort
on the application of concepts and on reflecting upon that application.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Web Application Architecture: Principles, Protocols and Practices, 2nd Edition; Leon Shklar, Rich Rosen

Mapa IV - Segurança, Privacidade e Deontologia

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Segurança, Privacidade e Deontologia

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Security, Privacy and Deontology

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
CI

4.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP - 60

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
-

4.4.1.7. Observations:
-

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
André Ventura da Cruz Marnoto (TP - 40)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Joaquim José Jacinto Escola (TP - 20)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A UC visa permitir aos alunos melhorar as suas competências na área da cibersegurança e de temas relacionados com a proteção e
privacidade de dados informáticos.
Pretende-se que o estudante desenvolva competências para:
- Compreender os objetivos fundamentais da criptografia moderna e das tecnologias mais relevantes de proteção da privacidade.
- Analisar os requisitos de segurança no âmbito do desenvolvimento / avaliação de sistemas informáticos.
- Selecionar e integrar tecnologias de proteção de informação e privacidade relevantes à segurança de sistemas concretos.
- Definir Ética e Deontologia.
- Identificar as correntes éticas e deontológicas (Kant, Stuart Mill, Hans Jonas, Pekka Imanen).
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- Compreender as questões éticas e deontológicas resultantes da civilização tecnológica.
- Discutir os valores (privacidade, sigilo, liberdade de expressão, dignidade).
- Conhecer os códigos deontológicos que regulam a profissão.
- Discutir a segurança e a privacidade como desafios deontológicos.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The course aims to enable students to improve their skills in cybersecurity and topics related to the protection and privacy of
computer data. It is intended that the student develop skills to: 
- Understand the fundamental objectives of modern encryption and the most relevant privacy protection technologies. 
- Analyse security requirements in the development / evaluation of computer systems.
- Select and integrate information and privacy protection technologies relevant to the security of concrete systems.
- Define ethics and deontology.
- Identify ethical and deontological currents (Kant, Stuart Mill, Hans Jonas, Pekka Imanen).
- Understand the ethical and deontological issues resulting from technological civilization.
- Discuss values (privacy, confidentiality, freedom of expression, dignity).
- Know the deontological codes that regulate the profession.
- Discuss security and privacy as ethical challenges.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Políticas de segurança.
Criptografia e segurança da informação.
Autenticação e autorização.
Privacidade e proteção de dados sensíveis.
Anonimato e privacidade em sistemas de comunicação.
Ética e Deontologia da Informática.
Teorias éticas e deontológicas (ética consequencialista, utilitarista, da responsabilidade, ética Hacker).
Os valores éticos na sociedade informacional e na Galáxia Internet.
Códigos deontológicos.
Desafios éticos e deontológicos (bases de dados e privacidade).

4.4.5. Syllabus:
Security policies.
Encryption and information security.
Authentication and authorization.
Privacy and protection of sensitive data.
Anonymity and privacy in communication systems.
Computer Ethics and Deontology.
Ethical and deontological theories (consequentialist, utilitarian, responsibility ethics, Hacker ethics).
Ethical values in the information society and in Galaxy Internet.
Deontological codes.
Ethical and deontological challenges (databases and privacy).

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Considerando os conteúdos programáticos a lecionar estabelecemos um conjunto de objetivos de aprendizagem que correspondem
ao que pretendemos que os estudantes aprendam.
A proteção da informação é atualmente realizada através de uma combinação de técnicas criptográficas de proteção contra a
devassa da informação e de técnicas de controlo de acesso a dados em claro ou protegidos. Assim sendo, os conteúdos
programáticos abordam a questão da definição das políticas de segurança (definição dos requisitos relativamente ao que se quer
proteger e de quem tem acesso a que informação), as técnicas criptográficas existentes para proteção de informação e para prova de
identidade e as estratégias que se podem adotar para colocar em prática uma política de autorização eficaz. Complementarmente, e
porque hoje em dia é normal, e até desejável, que se partilhe dados para fomentar o seu estudo, são abordadas técnicas de proteção
dos dados de forma a garantir a privacidade dos seus donos.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Considering the syllabus to teach we have established a set of learning objectives that correspond to what we want students to learn.
Information protection is currently achieved through a combination of cryptographic information protection techniques and clear or
protected data access control techniques. As such, the syllabus addresses the issue of security policy definition (definition of
requirements regarding what to protect and who has access to what information), existing cryptographic techniques for information
protection and proof of identity and strategies that can be adopted to implement an effective authorization policy. In addition, and
because it is now normal, and even desirable, to share data to further their study, data protection techniques are addressed to ensure
the privacy of their owners.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de avaliação são as que didaticamente designamos como ativas. Nestas há um equilíbrio entre os momentos de
construção teórica e de experimentação de técnicas práticas.
A avaliação está centrada na compreensão dos conteúdos lecionados, não se considerando fundamental, nesta UC, realizar
avaliações de índole mais prática, como a elaboração de projetos. No entanto, na componente da ética e deontologia, procurar-se-á
um espaço privilegiado de aplicação a contextos / cenários próximos do que virá a ser a prática profissional. A compreensão e
discussão de casos paradigmáticos em que o estudante deve identificar os desafios deontológicos e posicionar-se em face dos
mesmos. A avaliação realizar-se-á em respeito pelo regulamento pedagógico da UTAD, privilegiando sobretudo a avaliação contínua.
Se a opção do estudante for esta, realizará obrigatoriamente dois momentos de avaliação estruturada (40%+40%) e a participação
(20%) nas atividades desenvolvidas nas aulas.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The evaluation methodologies are the ones we didactically designate as active, with a balance between the moments of theoretical
construction and experimentation of practical techniques. The evaluation is centered in the comprehension of taught contents, being
not considered fundamental, in this UC, to realize more practical evaluations, as the elaboration of projects. However, in the ethics
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and deontology component, we will seek a privileged space of application to contexts/scenarios close to what will become
professional practice. The understanding and discussion of paradigmatic cases in which the student must identify the deontological
challenges and position themselves in face of them. The assessment will be carried out in compliance with the UTAD pedagogical
regulation, giving priority to continuous assessment. If this is the student's choice, he/she will have to perform two moments of
structured assessment (40%+40%) and participation (20%) in the activities developed in class.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias escolhidas apostam na participação ativa dos estudantes na construção do conhecimento. A unidade curricular
tem uma tipologia teórico-prática e aponta para uma estreita articulação entre as componentes teóricas e as componentes mais
práticas. As metodologias são os caminhos que de uma forma mais adequada possibilitam ao estudante concretizar os objetivos de
aprendizagem.
Pretende-se que os alunos fiquem a conhecer os principais riscos para a segurança e privacidade de dados guardados
informaticamente. Nesse sentido, serão elencadas as principais aproximações teóricas e práticas, e serão dados alguns exemplos
práticos da sua aplicação.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The chosen methodologies focus on the active participation of students in the construction of knowledge. The course has a
theoretical and practical typology and points to a close articulation between the theoretical components and the most practical
components. Methodologies are the ways that most appropriately enable the student to achieve the learning objectives. It is intended
that students become aware of the main risks to the security and privacy of computer stored data. In this sense, the main theoretical
and practical approaches will be listed, and some practical examples of its application will be given.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Del Arco, J. (2004) Ética para la Sociedad Red. Madrid: Dynkison S. L
- Etzioni, A. The Limits of Privacy. (1999) Neew York: Basic Books
- Himanen, Pekka (2001) The Hacker Ehics and the spirit of the Information Age. New York: Random House.
- Jonhson, D. (2011) Ética Informática y Ética e Internet. Madrid: Edibesa
- Molina, M. & Oltra Gutiérrez, J.V. (2007) Deontologia Y Aspetos Legales de la Informática: Cuestiones éticas, Jurídicas y Técnicas
Básicas. Valencia: Editorial de la Universidad de Valencia
- Vacca, J. R. (2012). Computer and information security handbook. Newnes.
- Vilar, J.(1999). Deontologia y Práctica Profesional: limites y possibilidades de los códigos deontológicos, in Ars Brevis: anuari 1999.
Barcelona: Universitat Ramon Lhull, 275-294.
- Wecker, J. & Adney, D. (2000) Ética Informática y de as Ciências de la Información.
- Whitaker, R. (1999) El fin de la Privacidad. Como la vigilância total se está convertendo en realidade. Barcelona: Paidós.

Mapa IV - Análise Vetorial II

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Análise Vetorial II

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Vector Analysis II

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
ME

4.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
T - 30; TP - 30

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
-

4.4.1.7. Observations:
-

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Regina de Almeida (T - 30)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Altino Manuel Folgado dos Santos (TP - 15)
Sandra Isabel Ventura Ricardo (TP - 15)
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4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Na sequência do estudo das funções vetoriais iniciado em Análise Vetorial I, pretende-se que o aluno interligue e manipule conceitos
como a continuidade e diferenciabilidade no contexto do cálculo de integrais de funções vetoriais, sejam estes definidos em regiões
planas, em sólidos tridimensionais, em curvas ou em superfícies tridimensionais, assim como se pretende que o aluno aplique estes
conceitos e os utilize como ferramentas para interpretar e resolver problemas reais ligados às aplicações.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Following the study of vector functions initiated in Vector Analysis I, it is intended that the student interconnects and manipulates
concepts such as continuity and differentiability in the context of calculating integrals of vector functions, whether defined in flat
regions, three-dimensional solids, curves or three-dimensional surfaces, as well as the student's intention to apply these concepts
and use them as tools for interpreting and solving real problems related to applications.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Cálculo Integral em IR^n. Integrais duplos, Teorema de Fubini; coordenadas polares. Integrais triplos; coordenadas cilíndricas;
coordenadas esféricas. Aplicações.
Integrais curvilíneos. Curvas e caminhos em IR^n. Integral curvilíneo de uma função escalar. Integral curvilíneo de um campo de
vetores; trabalho realizado por um campo de vetores; campo conservativo; potencial de um campo conservativo; condições
necessárias e suficientes para um campo de vetores ser conservativo; teorema de Green. Aplicações.
Integrais de superfície. Superfícies em IR^3. Integral duma função escalar sobre uma superfície. Cálculo da área de uma superfície.
Integral duma função vetorial sobre uma superfície. Teoremas de Stokes e de Gauss. Operador Hamiltoniano e aplicações.

4.4.5. Syllabus:
Integral calculus in IR^n. Double integrals, Fubini's theorem; polar coordinates. Triple integrals; cylindrical coordinates; spherical
coordinates. Applications.
Line Integrals. Curves and paths in IR ^ n. Line integral of a scalar function. Line integral of a field of vectors; work done by a vector
field; conservative field; potential of a conservative field; necessary and sufficient conditions for a vector field to be conservative;
Green's theorem. Applications.
Surface integrals. Surfaces in IR ^ 3. Integral of a scalar function on a surface. Calculation of surface area. Integral of a vector
function on a surface. Stokes and Gauss theorems. Hamiltonian operator and applications.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se com esta Unidade Curricular a familiarização do aluno com os princípios básicos de análise de funções reais de várias
variáveis reais essencialmente no cálculo integral e vetorial.
Tem-se como objetivo o domínio dos resultados e técnicas ensinadas, nomeadamente no cálculo de área de superfícies, medidas de
volume de sólidos e para alguns outros conceitos físicos.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The aim of this course is to familiarize the student with the basic principles of the analysis of functions of several variables, mainly
on integral and vector calculus.
At the end of the course the student must know results and techniques, essentially in surface area measurements, volume
measurements and some other physical concepts.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teóricas (T) são expostos os conceitos e resultados relativos ao programa da Unidade Curricular seguidos de exemplos
explicativos. Nas aulas teórico-práticas (TP) são apresentados um conjunto de exercícios onde o aluno, com a ajuda do docente,
deverá solucionar de forma a consolidar os conceitos expostos nas aulas T, levando o aluno a intuir, conjeturar e provar. Nas aulas
de orientação tutorial (OT) serão apresentadas questões para os alunos resolverem em grupo, de modo a estimular o trabalho em
grupo e a consolidar os conhecimentos adquiridos.

A avaliação contínua e/ou periódica será constituída por dois ou mais elementos de avaliação, que poderão incluir provas escritas,
trabalhos individuais ou em grupo, realizados ao longo do semestre e com peso total de 20 valores.
Avaliação por exame: Exame final, classificado para 20 valores.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The lectures(T) are based on the exposition of the program contents, followed by illustrative examples. In theoretical-practical (TP),
classes it is given a set of exercises where the student, with the help of teachers, must solve and discuss in order to consolidate the
concepts and results exposed in the lectures, leading the students to perceive, to conjecture and to prove. In the tutorial orientation
(OT) classes, in order to stimulate group work and consolidate the acquired knowledge, a set of exercises should be solved in group.

Continuous and / or periodic evaluation will be determined by two or more evaluation elements, which should include written tests,
individual or group assignments, during the semester and with a total weight of 20 points.
Assessment by exam: Final exam, classified for 20 points.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A exposição dos conceitos e resultados relativos ao programa da Unidade Curricular nas aulas teóricas pelo docente, a resolução de
problemas e exercícios por parte dos alunos com a ajuda do docente nas aulas teórico práticas e de orientação tutorial , dão ao
aluno os meios para este, através do seu estudo, compreender os conteúdos da Unidade Curricular, assim como adquirir a sua
autonomia na resolução de problemas e exercícios nesta área e em áreas que dela dependam. A interação entre docente - aluno e
aluno - aluno, durante as aulas faz com que haja uma maior compreensão dos conceitos e resultados ensinados e ainda uma melhor
perceção das dificuldades por parte dos alunos.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The exposition of the program contents by the teacher in the lecture (T), followed by a set of problems and exercises where the
student in the class TP and OT, with the help of the teacher, must solve. This methodology gives the student the perspective, through
his study, to understand the contents of the course and also obtain their independence in solving problems and exercises in this
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area, as well as in areas that depend on this one. The interaction between teacher – student and student - student, during class is a
way of understanding concepts and results given during the lectures and also better understand the difficulties that the students
have.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
A. d’Azevedo Breda, J. Nunes da Costa, Cálculo com funções de várias variáveis, McGraw-Hill, 1996.
E. L. Lima, Análise no espaço IR^n, IMPA, 2004
J. Marsden, A. Tromba, Vector Calculus, W. H. Freeman and Company, 5ª edição, 2003
J. Stewart, Calculo, Cengage Learning, 5ª edição, 2006
F. R. Dias Agudo, Análise Real, Volume I, Escolar Editora (1989) 
F. R. Dias Agudo, Análise Real, Volume II, Escolar Editora (1990)
E.L. Lima, Curso de Análise, Vol. 2, Projeto Euclides (1989)
N. Piskounov, Cálculo Diferencial e Integral, Volume II, Lopes da Silva Editora (1979)
A. Santos e S. Ricardo, Tópicos de Análise Matemática em IR^n, 2ª Edição, Edições Sílabo (2018)

Mapa IV - Visualização e Exploração de Dados Multivariados

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Visualização e Exploração de Dados Multivariados

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Multivariate Data Visualization and Exploration

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
ME

4.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP - 40; PL - 16; S - 4

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
-

4.4.1.7. Observations:
-

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Irene Cristina Salgueiro Oliveira (TP - 20; PL - 4; S - 2)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
José Tadeu Marques Aranha (TP - 10; PL - 4)
Elisete Maria Rodrigues Correia Mourão (TP - 10; PL - 8; S - 2)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Sensibilizar os alunos para a importância dos métodos multivariados, exploração e visualização de dados para uma correta
interpretação e extração de conhecimento dos dados.
Proporcionar uma introdução aos Sistemas de Informação Geográfica (SIG), à criação e ao desenvolvimento de um projeto, à
terminologia técnica e às áreas de aplicação dos SIG. 
Pretende-se que os alunos: 
• Adquiram competências teóricas sobre técnicas de redução de dimensão e dos respetivos procedimentos informáticos inerentes a
cada técnica (especial ênfase no R); Reconheçam quais as ferramentas adequadas para uma visualização adequada da informação.
• Adquiram competências que lhes permitam desenhar um SIG, definir as variáveis a utilizar, identificar as fontes de informação, criar
o projeto SIG usando aplicações informáticas (software) adequado;
• Adquiram competências sobre a aplicação dos métodos a problemas concretos; Desenvolvam a capacidade de pesquisa, consulta
e redação e de realizar trabalho autónomo

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Raising awareness on students to the importance of multivariate methods, exploration and data visualization for correct data
interpretation and knowledge discovery of data.
It is intended that students:
Acquire theoretical skills on dimension reduction techniques and the respective computer procedures inherent to each technique
(special emphasis on R); Recognize which tools are suitable for proper visualization of information.
Acquire skills to enable them to design a GIS, define the variables to use, identify the sources of information, create the GIS project
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using an appropriate set of computer applications (software); Acquire skills in applying the methods to specific problems; Develop
research, consultation and writing skills and do self-employment. Provide an introduction to Geographic Information Systems (GIS),
project creation and development, technical terminology and application areas of GIS.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Pré-processamento de dados: Importação de dados; Limpeza de dados e deteção de outliers; Transformação, Normalização e criação
de novas variáveis; Exploração e visualização de dados: Sintetização de informação; Técnicas de Visualização de dados;
Análises de Clusters: métodos de partição, métodos hierárquicos. Conceitos, medidas de proximidade, métodos de agregação. O
dendrograma. O método de k-médias. 
Técnicas de redução de dimensionalidade: Análise em Componentes Principais (CP): Extração das CP; Rotação e interpretação das
componentes. MDS-Escalonamento multidimensional. 
Introdução aos SIG. Tipos de SIG. Áreas de aplicação. Cartografia e escalas de aplicação. Produtos e Componentes de um SIG.
Organização do trabalho e definição da correta estrutura de diretorias e subdiretorias a adotar em cada projeto. Fases de Construção
de um SIG. Estrutura da Informação. Atualização e Gestão da Informação. Criação e manipulação de bases de dados geográficas.
Análise espacial de dados.

4.4.5. Syllabus:
Data preprocessing: Data importation; Data cleaning and outlier detection; Transformation, normalization and creation of new
variables; Exploration and visualization of data: Synthesis of information; Techniques for data visualization.
Cluster analysis: partition and hierarchical methods. Concepts, proximity measures, aggregation methods. The dendrogram. The k-
means method.
Dimensionality Reduction Techniques: Principal Component Analysis (PC): PC Extraction; Rotation and interpretation of
components. MDS-Multidimensional Scaling.
Introduction to GIS. Types of GIS.. Areas of application Cartography and application scales. Products and Components of a GIS.
Organization, workflow and structure definition. Working with directories and subdirectories on each project. Stages of Building a
GIS. Structure of Information. Project and Budget. Update and Information Management. Databases creation and manipulation.
Spatial data analysis.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O programa permite aos alunos adquirir conhecimentos teóricos e práticos de técnicas exploratórias multivariadas que será
contextualizado por aplicação dos métodos a conjuntos de dados reais. Por outro lado os alunos adquirem o sentido crítico
necessário na aprendizagem, desde o pré-processamento, seleção das técnicas, análise, conclusões e interpretações dos
resultados. 
A UC permite-lhes ainda desenvolver competências de trabalho individual e capacidade de trabalho autónomo.
A Introdução aos SIG começa pela apresentação de exemplos reais que mostrem aos alunos o poder e a importância dos SIG na
exploração, vizualção e análise de dados espaciais bem como a importância de trabalhar com informação georreferenciada.
A UC permite preparar os alunos na correta utilização de SIG, fornecendo-lhes todos os conhecimentos necessários à concepção e
gestão dum projeto desde o início, independentemente das fontes, da estrutura e do formato dos dados, e do software utilizado.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The program allows students to acquire theoretical and practical knowledge of multivariate exploratory techniques that will be
contextualized by applying the methods to real data sets. Moreover, students acquire the critical thinking needed for learning
process, from pre-processing, selection of techniques, analysis, conclusions and interpretations of results.
The curricular unit enables them to further develop individualwork skills and autonomous work.
The Introduction to GIS begins by presenting real-world examples that show students the power and importance of GIS in exploring,
visualizing, and analyzing spatial data as well as the importance of working with georeferenced information.
The course enables students to prepare students for the correct use of GIS by providing them with all the knowledge needed to
design and manage a project from the start, regardless of the sources, structure and format of the data, and the software used. 

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas desta UC têm um carácter teórico-prático por exposição dos conceitos, discussão baseada em exemplos clássicos e na sua
aplicação prática imediata.
Aulas teóricas com exposição dos métodos propostos. Aulas práticas e laboratoriais onde os conceitos teóricos são aplicados na
análise de dados e onde se requer uma análise crítica e interpretação dos resultados. 
Seminários durante os quais os alunos fazem breves apresentações dos trabalhos que estão a fazer no âmbito da unidade curricular.
Privilegia-se a aprendizagem pelo exercício e trabalho autónomo, através de trabalhos práticos com uso de software, em que os
alunos têm que apresentar resoluções aos problemas propostos com a apresentação de relatórios escritos e de scripts inerentes à
programação estatística em R e de SIG.
A avaliação contínua será constituída por duas provas escritas de carácter obrigatório, ou exame final, e pela realização de
trabalho(s) prático(s) com entrega de relatório(s).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The classes of this course have a theoretical and practical character by exposition of concepts, discussion based on classic
examples and their immediate practical application.
Theoretical classes with exposition of the proposed methods. Practical and laboratory classes where theoretical concepts are applied
in data analysis and where critical analysis and interpretation of results are required.
Seminars during which students make brief presentations of the work they are doing within the course.
Learning through exercise and autonomous work is privileged, through practical works using software, where students have to
present resolutions to the proposed problems with the presentation of written reports and scripts inherent to the statistical
programming in R and GIS.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Aulas de carácter teórico com apresentação dos conceitos em que a abordagem, a partir de estudos de caso, permite o
desenvolvimento de capacidades de análise estatística por parte dos alunos. Recorre-se a estratégias que apelem ao sentido crítico
dos alunos, perante os temas tratados, sem nunca esquecer os objetivos da aula.
Aulas práticas durante as quais os alunos aprofundam os seus conhecimentos nos métodos multivariados de exploração e
visualização de dados pela elaboração de projetos simples até aos mais complexos que exigem programação, muitas vezes
baseados em casos concretos.. Trabalhos práticos onde os alunos adquirem competências através do trabalho supervisionado e que
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permita uma transição para a aplicação de metodologias com crescente presença de trabalho autónomo.
Elaboração de relatórios, apresentação e defesa oral que exigem a aplicação dos conhecimentos adquiridos e integração dos
conceitos teóricos estatísticos para se proceder à interpretação e análise crítica dos resultados e para a consolidação do saber. A
avaliação conta ainda com vários aspetos (resolução dos exercícios práticos, trabalho ou projeto e avaliação escrita) para habilitar o
aluno à sua autonomia na realização de análises multivariadas em contexto de investigação aplicada.
Durante as atividades realizadas solicita-se aos alunos que escrevam as várias fases da resolução dos exercícios, à semelhança dum
diário de bordo, como objectivo melhorar a aprendizagem, a descrição das tarefas e a interpretação dos resultados. 

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Theoretical classes with presentation of concepts in which the approach, based on case studies, allows students to develop
statistical analysis skills. Strategies are used that appeal to the critical sense of the students without forgetting the objectives of the
class.
Practical classes during which students increase their knowledge int multivariate methods, exploration and visualization of data from
elaboration of simple to complex projects, that require programming, often based on case studies. Practical assignments where
students acquire skills through supervised work and allowing a transition to the application of methodologies, with increasing
autonomous work.
Preparation of reports, presentation and oral defense that require the application of acquired knowledge and integration of theoretical
concepts to proceed to the interpretation and critical analysis of the results and the consolidation of knowledge. The evaluation also
has several aspects (resolution of practical exercises, work or project and written evaluation) to enable the student to be autonomous
in performing multivariate analyses in the context of applied research.
During the activities performed, students are asked to write the various stages of solving the exercises with the aim of improving
learning, the description of tasks and the interpretation of results.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Everitt, B., Hothorn, T. (2011) An Introduction to Applied Multivariate Analysis with R, Springer-Verlag
Everitt, B.,Hothorn, T. (2014) A Handbook of Statistical Analyses using R. Chapman and Hall/CRC
Gama, J.et al.(2017) Extração de Conhecimento de Dados. Ed. Sílabo
Aggarwal, C.C. (2015) Data Mining, the textbook. Springer
Torgo, L. (2017) Data mining with R: Learning with Case Studies. Chapman and Hall
Aronoff, S. (1993) - Geographical Information Systems. A Management Perspective - WDL Pub
Matos, J.L. (2001). Fundamentos de Informação Geográfica. Ed. LIDEL, Ed. técnicas Lda
Antenucci, J.C. et al. (1991). Geographical Information Systems. A guide to the technology. Van Nostrad Reinhold
Juan Peña Llopis (2006) – Sistemas de Información Geográfica Aplicados a la Gestión del Territorio. Ed. Club Universitário,
Universidade de Alicante
Stan Aronof (1991). Geographical Information Systems. A management perspective. WDL Pub
Gorr W.L.and Kurland, K.S. (2008) – GIS Tutorial. ESRI Press

Mapa IV - Investigação Operacional I

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Investigação Operacional I

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Operations Research I

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
ME

4.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP - 60; OT - 6

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
-

4.4.1.7. Observations:
-

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Maria Adelaide da Cruz Cerveira (TP - 30; OT - 6)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Catarina Pina Avelino (TP - 15)
Ana Paula Aires Borges Teixeira (TP - 15)
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4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O principal objetivo desta unidade curricular é o de sensibilizar os alunos para o extenso campo das aplicações da Investigação
Operacional, em particular, a Programação Linear e Otimização em Redes.
O aluno deve ser capaz de:
- modelar problemas da vida real, recorrendo a modelos de Programação Linear, modelos de Programação Linear Inteira e modelos
com estrutura de redes.
- resolver os problemas escolhendo o método mais adequado; 
- utilizar packages computacionais para a resolução dos problemas;
- formular o problema dual e fazer a respetiva interpretação económica;
- avaliar a robustez das soluções através de pós-otimização e análise de sensibilidade;
- efetuar a análise crítica das soluções e fundamentar devidamente as tomadas de decisão;
- desenvolver, nas situações aplicadas, competências de síntese, de pensamento crítico, comunicação escrita e oral, trabalho em
equipa, autonomia e criatividade.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The main objective of this course is to aware the students for the extensive field of Operations Research applications, in particular,
Linear Programming and Network Optimization.
The student must be able to:
- Model different real-life problems using Linear Programming, Integer Linear programming and network optimization models.
- solve problems by choosing the best-suited approach for each situation.
- use computational packages to solve problems.
- formulate the dual problem and interpret economically the dual variables.
- evaluate the robustness of the solutions through post-optimization and sensitivity analysis.
- carry out a critical analysis of the obtained solutions strengthening the decision-making process;
- develop synthesis skills, critical thinking, written and oral communication, teamwork, autonomy, and creativity.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução à Investigação Operacional. 
2. Programação Linear. 
Modelação. Conceitos e resultados fundamentais. Métodos de resolução: método gráfico, método Simplex. Identificação de uma
solução básica admissível inicial: método M-grande. Teoria da dualidade, método Dual Simplex e interpretação económica do dual.
Análise de sensibilidade e análise pós-otimal a diferentes modificações dos dados do problema e respetivas aplicações.
3. Otimização em Redes.
Conceitos fundamentais sobre grafos e redes. Problema de transportes. Problema de afetações. Problema da árvore de suporte de
custo mínimo. Problema do caminho mais curto. Problema do fluxo máximo. Problema do fluxo de custo mínimo. Problema de
planeamento de projetos. Algoritmos de resolução.
4. Programação Inteira. 
Relaxações e métodos de resolução

4.4.5. Syllabus:
1. Introduction to Operations Research.
2. Linear Programming. Modeling. Fundamental concepts and results. Resolution methods: graphical method, simplex method.
Identification of an initial basic feasible solution: Big-M method. Duality theory, dual simplex method and economic interpretation of
the dual. Sensitivity analysis and post-optimal analysis to different modifications of the problem data and their applications.
3. Network Optimization. Fundamentals of graphs and networks. Transportation problem. Assignment problem. Minimum spanning
tree problem. Shortest path problem. Maximum flow problem. Minimum cost flow problem. Project planning problem. Algorithms of
resolution.
4. Linear Integer Programming. Relaxations and resolution methods.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos abordados permitirão aos alunos adquirirem conhecimentos em Investigação Operacional, em particular nas áreas de
Programação Linear, Programação Linear Inteira e em Otimização em redes, promovendo o desenvolvimento de competências ao
nível da modelação, resolução e análise crítica das soluções de problemas de otimização nestas áreas.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus on the course will allow students to acquire knowledge in Operations Research, in particular, in Linear Programming,
Integer Linear Programming, and Network Optimization. The focused subjects in the optimization field promote the development of
skills concerning modeling, resolution and critical analysis of the obtained solutions in several types of problems.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino está estruturada em duas vertentes principais:
- Componente presencial de apresentação de conceitos teórico-práticos, baseada no método expositivo e demonstrativo de
conceitos teóricos e aplicações práticas.
- Componente de ensino autónomo, que incide na realização de exercícios propostos e trabalhos individuais e/ou de grupo,
utilizando a bibliografia disponibilizada e outras fontes bibliográficas.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching methodology is structured into two main strands:
- An attendant component where the theoretical and practical concepts are introduced. This component is based on the expository
and demonstrative method of theoretical concepts and practical applications. 
- An autonomous teaching component focuses on the resolution of proposed exercises and individual and/or group work, using the
available bibliography and other bibliographic sources. 

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
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A metodologia do ensino visa promover o desenvolvimento de competências ao nível da modelação, resolução e análise crítica das
soluções de problemas de otimização em diferentes áreas. Será apresentada uma variedade de modelos de Programação Linear,
Programação Linear Inteira e em Otimização em redes, que podem ser usados para modelar situações reais.
Os trabalhos propostos permitirão aos alunos desenvolver as competências pessoais e interpessoais enunciadas nos objetivos
através do trabalho individual e cooperativo.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methodology aims to promote the development of modeling skills, to solve the optimization models and to perform
critical analysis of the obtained solutions, in different areas. A variety of Linear Programming, Integer Linear Programming and
Network Optimization models that can be used to model real situations will be presented.
The proposed works will allow students to develop the personal and interpersonal skills stated in the objectives through individual
and cooperative work.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Bazaraa M.S., Jarvis J.J., Sherali H.D., Linear Programming and Network Flows, Wiley, 2010
- Cerveira A., Nascimento M.M. Programação Linear. Série Didática da UTAD, 2017
- Hill M.M., Santos, M.M., Investigação Operacional, Volumes I, II e III.
- Hillier F. S., Lieberman G.J., Introduction to Operations Research, McGraw-Hill, 2015.
- Taha, H,A., Operations Research – An Introduction, MacMillan Publishing C.O.
- Tavares, L. V., Oliveira, R. C., Themido, I., H., Correia, F.N.., Investigação Operacional, McGrawHill
- Ferreira M.A., Amaral I., Programação Matemática, Edições Sílabo, 1995.

Mapa IV - Laboratório Avançado de Matemática e Ciência de Dados

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Laboratório Avançado de Matemática e Ciência de Dados

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Advanced Laboratory of Mathematics and Data Science

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
ME

4.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
PL - 60

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
-

4.4.1.7. Observations:
-

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
João Luís Honório Matias (PL - 30)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Hélder Fernando Pedrosa e Sousa (PL - 15)
Irene Cristina Salgueiro de Oliveira (PL - 15)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Desenvolver modelos matemáticos complexos para resolver problemas reais, utilizando e manipulando dados em folhas de cálculo;
construir gráficos e tabelas dinâmicas em folhas de cálculo;
- Implementar algoritmos complexos em R, MatLab e Folha de Cálculo, para resolução de problemas avançados de M&CD;
- Colaborar com outros alunos para resolver problemas de M&CD, partilhando dados, código e soluções.
- Escrever um relatório em LaTeX, descrevendo todo o processo de resolução de um problema proposto.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
- Develop complex mathematical models to solve real problems using and manipulating data in spreadsheets; build charts and pivot
tables in spreadsheets;
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- Implement complex algorithms in R, MatLab and Spreadsheet to solve advanced M&CD problems;
- Collaborate with other students to solve M&CD problems by sharing data, code and solutions.
- Write a report in LaTeX, describing the entire process of solving a proposed problem.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
- Aprofundamento dos conhecimentos apreendidos em Laboratório de Matemática e Ciência dos Dados;
- Utilização da folha de cálculo: Modelação matemática, resolução de problemas complexos utilizando folhas dinâmicas; Conceber
algoritmos, para a resolução de problemas e desenvolver os algoritmos através de uma metodologia estruturada; Codificar
algoritmos na linguagem de programação Visual Basic e testar as aplicações resultantes;
- Trabalho MATLAB: Programação avançada em MATLAB, com o objetivo de partilha de problemas e soluções, partilhando, código e
dados usando os recusos deste ambiente de trabalho, abordando Diferenciação e Integração, Gráficos 3D, Limites, Séries,
Transformadas e Simulink.
- Programação estruturada em R: Estrutura básica de um pacote em R. Criação e submissão de um pacote em R em Temáticas de
Matemáticas e Ciência de Dados; Uso do shiny para a criação de aplicativos Web e integração de rotinas de programação numa
plataforma user-friendly.

4.4.5. Syllabus:
- Deepening the knowledge learned in the Laboratory of Mathematics and Data Science;
- Using the spreadsheet: Matemática Mathematical modeling, solving complex problems using dynamic sheets; Design algorithms for
problem solving and develop algorithms using a structured methodology; Encode algorithms in the Visual Basic programming
language and test the resulting applications;
- MATLAB Work: Advanced programming in MATLAB, with the objective of sharing problems and solutions, sharing code and data
using the features of this work environment, addressing Differentiation and Integration, 3D Graphics, Limits, Series, Transform and
Simulink.
- Structured programming in R: Básica Basic structure of an R package. Creation and submission of an R package in Mathematics
and Data Science Themes; Shiny Use of shiny for creating web applications and integrating programming routines into a user-
friendly platform.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O programa desta UC - Laboratório Avançado de Matemática e Ciência de Dados (M&CD) -permite que os alunos adquiram mais
conhecimentos para o seu programa de estudos em M&CD e a sua aplicação em situações matemáticas e das ciências de dados. A
UC aprofunda os conhecimentos do alunos na utilização da folha de cálculo como ferramenta M&CD preparando os alunos para os
problemas a desenvolver noutras UC teóricas e de aplicação o que será complementados com os tópicos do ambiente de trabalho
MATLAB e os tópicos do ambiente de trabalho R. Destaca-se que todos os softwares são diversificados e de uso atual e generalizado
em M&CD.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus of this UC - Advanced Laboratory of Mathematics and Data Science (M&CD) - allows students to gain more knowledge
for their M&CD study program and its application in mathematical and data science situations. The UC deepens students' knowledge
of using the spreadsheet as an M&CD tool preparing students for problems to develop in other theoretical and application UCs that
will be complemented with the MATLAB desktop topics and the R desktop topics. It is noteworthy that all software is diverse and of
current use and widespread in M&CD.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino nesta UC assenta numa tipologia de aulas práticas-laboratoriais (PL). Nestas PL os alunos aplicarão os princípios e os
conceitos que já adquiriram e irão adquirindo, na resolução de problemas de M&CDD. Os alunos são convidados a ter uma
participação ativa e cooperativa para se envolverem direta e empenhadamente nas aprendizagens propostas. Nas aulas ou como
trabalho autónomo os alunos realizarão uma série de tarefas para a avaliação contínua - testes, tarefas, projetos. Nas aulas será
incentivado o trabalho cooperativo na vertente das tarefas e dos projetos. O trabalho autónomo dos alunos é incentivado em todas
as aulas e fora das aulas nos trabalhos a realizar apoiando-se, quer nos materiais fornecidos pelo docente, quer na bibliografia
sugerida.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching in this course is based on a typology of laboratory-practical classes (PL). In these PL students will apply the principles
and concepts they have already acquired and will acquire in solving M & CDD problems. Students are invited to participate actively
and cooperatively to engage directly and actively in the proposed learning. In class or as a stand-alone work students will perform a
series of tasks for continuous assessment - tests, assignments, projects. In class, cooperative work will be encouraged in terms of
tasks and projects. The autonomous work of the students is encouraged in all classes and out of class in the work to be done based
on the materials provided by the teacher and on the suggested bibliography.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC são apresentados no sentido de sensibilizar os alunos para a importância, quer da resolução de problemas
em matemática e ciência dos dados (M&CD), quer dos softwares que, de futuro, terão que usar com familiaridade (noutras UC ou nas
suas profissões). Nas aulas PL serão realizadas tarefas que permitam que os alunos atinjam os objetivos propostos, realizando
várias tarefas como trabalho autónomo e/ou cooperativo dos alunos sob a forma de atividades e trabalhos cuja nota também será
contabilizada na avaliação contínua. No início de cada semestre são fornecidas as referências bibliográficas que permitem apoiar o
estudo dos alunos, bem como incentivar a sua autonomia científica. A avaliação desta unidade curricular baseia-se em testes, bem
nas tarefas realizadas e em projetos no âmbito da M&CD.
A estrutura desta unidade curricular foi concebida de modo a que os alunos se familiarizem com textos e sua redação em M&CD e a
aplicação de softwares mais adequados em situações matemáticas e das ciências de dados. A UC aprofunda os conceitos na
utilização da folha de cálculo como ferramenta M&CD preparará os alunos para os problemas a desenvolver noutras UC teóricas e de
aplicação pelo que serão complementados com os tópicos do ambiente de trabalho MATLAB e os tópicos do ambiente de trabalho R.
Destaca-se que todos os softwares são diversificados e de uso atual e generalizado em M&CD. Espera-se que as metodologias
adotadas permitam que o aluno desenvolva capacidades de trabalho autónomo e em grupo, bem como desenvolva o pensamento
crítico destes alunos no sentido da seleção dos softwares mais adequados a cada situação, bem como numa redação de texto de
M&CD dentro das normas.
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4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The contents of this course are presented in order to sensitize students to the importance of either problem solving in mathematics
and data science (M&CD), or software that they will have to use in the future (in other UCs or their professions). In PL classes will be
performed tasks that allow students to achieve the proposed objectives, performing various tasks as autonomous and / or
cooperative work of students in the form of activities and assignments whose grade will also be accounted for in the continuous
assessment. At the beginning of each semester, bibliographic references are provided to support students' study, as well as to
encourage their scientific autonomy. The evaluation of this course unit is based on tests as well as the tasks performed and projects
under the M&CD.
The structure of this course is designed so that students become familiar with texts and their writing in M&CD and the application of
more appropriate software in mathematical and data science situations. The UC deepens the concepts of using the spreadsheet as an
M&CD tool. It will prepare students for problems to develop in other theoretical and application UCs and will be complemented by the
MATLAB desktop topics and the R. desktop highlights. all software is diverse and current and widespread in M&CD. The
methodologies adopted are expected to allow the student to develop autonomous and group work skills, as well as to develop the
critical thinking of these students in order to select the most appropriate software for each situation, as well as to write M&CD text
within standards.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
MATLAB Primer by MATHWORKS, http://www.mathworks.com/help/releases/R2014b/pdf_doc/matlab/getstart.pdf
MATLAB Guide, Desmond J. Higham and Nicholas J. Higham, Society for Industrial & Applied Mathematics,U.S., 2017.
Excel 2013 Macros & VBA - Curso Completo Henrique Loureiro, ISBN 978-972-722-777-8.
Fundamental do Excel 2013 - Paulo Capela Marques, ISBN 978-972-722-800-3

Mapa IV - Métodos Numéricos

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Métodos Numéricos

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Numerical Methods

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
ME

4.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
T - 30; PL - 30

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
-

4.4.1.7. Observations:
-

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Maria Luísa Ribeiro dos Santos Morgado (T - 30)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Ângela Carla Ferreira Macedo (TP - 15)
João Luís Honório Matias (TP - 15)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objetivo desta unidade curricular é fornecer uma introdução à Análise Numérica. Pretende-se que o aluno seja capaz de
compreender e implementar um conjunto de métodos numéricos para a resolução de um dado problema. 
Com base nos resultados das simulações numéricas, deve ainda ser capaz de analisar esses resultados no que diz respeito ao erro,
estabilidade e convergência do método utilizado, bem como da solução obtida.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The purpose of this course is to provide an introduction to Numerical Analysis. It is intended that the student is able to understand
and implement a set of numerical methods to solve a given problem. Based on the results of numerical simulations, he should still be
able to analyze the results with respect to the error, stability and convergence of the method used, as well as the solution obtained.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
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1. Teoria de erros: Bases de representação; Representação dos números em computador; Estudo de erros e sua propagação.
2. Resolução de equações não lineares: Localização de raízes reais; Métodos numéricos: método da bissecção, do ponto fixo, de
Newton e da secante. Estudo do erro e da convergência. Método de Newton para sistemas de equações não lineares.
3. Sistemas de equações lineares: Métodos diretos: método de eliminação de Gauss (pivotagem parcial e total); Métodos iterativos
Jacobi e Gauss-Seidel: estudo da convergência.
4. Interpolação Polinomial: Fórmula interpoladora de Lagrange e estudo do erro de interpolação; Diferenças divididas; Fórmula de
Newton.
5. Mínimos quadrados: Regressão linear e não linear.
6. Derivação e Integração numérica: Fórmulas de derivação numérica. Fórmulas de Newton-Cotes: Regra dos trapézios e de Simpson
(simples e compostas); estudo do erro.
7. Problemas de valor inicial: Método de Euler e métodos de Runge-Kutta. Análise do erro.

4.4.5. Syllabus:
1. Error Theory; Numbers representation in a computer; Error propagation.
2. Numerical methods for nonlinear equations and systems: byssection, fixed point, Newton and secant methods for nonlinear
equation. Errror and convergence analysis. Newton’s method for nonlinear systems.
3. Linear Systems: Direct methods: Gauss method (parcial and total pivoting); Numerical methods: Jacobi and Gauss-Seidel
methods, and their convergence analysis.
4. Polynomial Interpolation: Lagrange and Newton interpolating formulas. Error
5. Least squares approximation: Linear and nonlinear regression.
6. Numerical differentiation and integration. Numerical differentiation formulas. Newton-Cotes formulas: Trapezoidal and Simpson
rules; Error analysis.
7. Initial value Problems: Euler and Runge-Kutta methods. Error analysis.
Introduçtion to a mathematical software.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Nas várias aplicações da matemática a outras ciências é geralmente necessário o recurso a Métodos Numéricos. Para uma
compreensão plena das simulações feitas e dos resultados obtidos, é fundamental não apenas uma implementação e escolha
adequada dos métodos utilizados, mas também uma análise mais aprofundada no que respeita a questões de estabilidade e
convergência dos mesmos.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The use of numerical methods is crucial in several sciences where applied mathematics play an important role. It is then important to
choose and implement adequately a class (or classes) of numerical methods to solve certain problems. Besides, in order to analyse
and conclude about the obtained numerical results, it is crucial to be aware on certain theoretical results in numerical analysis, as the
issues on the stability and convergence (for example) of the utilized methods.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular tem duas tipologias de aulas: aulas teóricas e aulas prático-laboratoriais. 
Nas aulas teóricas, serão introduzidos os principais resultados da análise numérica. Para uma compreensão dos mesmos, nas aulas
prático-laboratoriais, estes serão usados para a resolução de determinados problemas. Os alunos serão incentivados a
implementarem os métodos com recurso a um certo software matemático. Além disso, os alunos serão propostos a desenvolverem
trabalho autónomo na resolução de alguns problemas.

A avaliação distingue-se em:
1. Avaliação contínua, que consiste na realização de duas provas escritas durante o semestre letivo; Além disso, alguns pequenos
trabalhos práticos/computacionais poderão ser solicitados aos alunos;
2. Avaliação complementar, na qual os alunos poderão repetir um dos testes escritos da avaliação contínua, no qual não obtiveram
aprovação;
3. Avaliação por exame.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The course has two types of classes: Lectures and laboratory classes. There will be expository classes (lectures) that will consist on
the presentation of the main results in numerical analysis. For fully understand them, there will be laboratory classes where
numerical methods will be used and implemented in order to solve certain problems. Besides, the student is supposed to develop
independent work on the solution of some problems appearing in several applications.

The assessment of knowledge is distinguished by:
1. Continuous assessment, consisting of two written tests during the semester; Moreover, some small Computational projects may
be assigned:
2. Complementary assessment, in which students may repeat one of the written tests of continuous assessment, in which they did
not pass;
3. Evaluation by exam.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Para um uso e escolha adequada do método numérico a utilizar, e para uma análise correta dos resultados obtidos, os devidos
alicerces teóricos deverão ser compreendidos. Isto facilitará também a implementação e resolução de problemas propostos nas
aulas prático-laboratoriais.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
In order to use and chose properly a numerical method, and also analyze the obtained numerical results, the necessary theoretical
results should be previously provided in the lecture classes. That will also help on the practical resolution of several problems that
will be proposed in the laboratory classes where pratical problems will be solved trough the implementation of suitable numerical
methods.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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An Introduction to Numerical Analysis: K. Atkinson 1989 Wiley & Sons, 2nd. Ed..
Numerical Analysis: R. L. Burden, J. D. Faires & A. C. Reynolds 1987 Weber & Schmidt, 2nd. Ed., 
Numerical Analysis: Mathematics of Scientific Computing: D. Kincaid & W. Cheney 2002 Brooks/Cole, 3rd Ed. 
Métodos Numéricos: H. Pina 1995 McGraw-Hill.
Numerical Mathematics: A. Quarteroni, R. Sacco & F. Saleri 2000 Springer Verlag.

Mapa IV - Classificação e Modelação

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Classificação e Modelação

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Classification and Modeling

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
ME

4.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP - 30; PL - 30

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
-

4.4.1.7. Observations:
-

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Elisete Maria Rodrigues Correia Mourão (TP - 30)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
João Honório Matias (PL - 15)
Maria de Fátima Monteiro Ferreira (PL - 15)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O programa científico desta UC permite ao aluno adquirir conhecimentos teórico/práticos de técnicas de Classificação e Modelação e
a sua aplicação a situações reais. 
Pretende-se que o aluno seja capaz de compreender e implementar um conjunto de técnicas Estatísticas e de Análise Numérica para
a resolução de problemas. Dotá-lo de sentido crítico face às análises estatísticas apresentadas e de competências necessárias à
interpretação das variáveis em estudo, da sua interação, e à seleção de modelos de predição e classificação adequadas. Com base
nos resultados das simulações, deve ainda ser capaz de analisar os resultados obtidos, no que diz respeito aos erros, estabilidade e
convergência do método utilizado, bem como da solução obtida. Adquira ainda competências no uso de softwares estatísticos,
numéricos e de modelação.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The purpose of this course is to provide an introduction to Classification and Modeling and its application in real situations in life.
The aim is for the student to be able to understand and implement a set of statistical and numerical analysis methods for problem
solving. Provide the student with a critical sense in relation to statistical analysis presented and the skill required to analyse the
variables in study and their interactions, and to select appropriate prediction and classification models.
Based on the results of the simulations, it should also be able to analyze the results obtained with regard to errors, stability and
convergence of the method used, as well as the solution obtained. Also acquire skills in the use of statistical, numerical and
modeling software.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Modelos de Regressão: regressão linear simples e múltipla. Métodos de seleção de modelos. Árvores de regressão.
Modelos de classificação: Naive Bayes, Análise Discriminante, Regressão Logística e árvores de classificação.
Interpolação segmentada, polinomial, Splines. Interpolação bilinear ou de superfícies.
Aproximações de ajustamento de Weibull, exponencial, Fourier, Gauss e racional.
Exploração e implementação em MatLab dos métodos estudados.
Construção de um modelo explicativo de dados fornecidos, utilizando metodologia MBA (Modelação Baseada em Agentes) com um
software de modelação, NetLogo.
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4.4.5. Syllabus:
Regression Models: simple and multiple linear regression. Model selection methods. Regression trees.
Classification models: Naive Bayes, Discriminant Analysis, Logistic Regression and classification trees.
Segmented Interpolation, Polynomial, Splines. Bilinear or surface interpolation.
Weibull, exponential, Fourier, Gauss and rational approximations.
MatLab Exploration and Implementation of the studied methods.
Construction of an explanatory model of provided data, using ABM methodology (Agent Based Model) with a modeling software,
NetLogo.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Será dado particular relevo à interiorização dos conceitos e à compreensão da sua aplicabilidade. Pressupõe-se uma componente de
estudo individual por parte do aluno de forma a aprofundar os conhecimentos apresentados. Nas aulas teórico-práticas os alunos
serão estimulados a participar mais ativamente no processo de aprendizagem testando os conhecimentos adquiridos através da
resolução de exercícios práticos apropriados, com recurso a software estatístico e numérico. Espera-se que o aluno desenvolva
capacidades de trabalho autónomo e em grupo. Serão propostas tarefas para resolução e posterior discussão nas aulas tutoriais.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Particular emphasis will be given to the deepening of concepts and to the understanding their applicability. It is expected from
students a component of individual study in order to deepen the knowledge of the presented contents. In theoretical-practical classes
students will be encouraged to participate more actively in the learning process, testing their knowledge by solving appropriate
practical exercises. It is expected that students develop abilities to work independently and in group. Additional tasks may be
proposed to further discussion in tutorial classes.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os princípios teórico-práticos são expostos nas aulas no sentido de sensibilizar os alunos para a importância quer dos métodos
estatísticos/numéricos, quer dos pressupostos teóricos do seu uso, assim como o desenvolvimento do raciocínio estatístico e
metodológico.
Nas aulas também são realizados problemas para clarificação e consolidação dos tópicos abordados e, será fornecida uma lista de
outros problemas para incentivar o trabalho autónomo dos alunos. A resolução de problemas permite aos alunos obter uma
perspetiva da aplicação da Estatística e da Numérica na sua área de trabalho.
No início do semestre são fornecidas as referências bibliográficas que permitem apoiar o estudo dos alunos, bem como incentivar a
sua autonomia científica.
Os estudantes podem ser avaliados num dos seguintes modos:
Modo 1: avaliação contínua;
Modo 2: avaliação contínua seguida de avaliação complementar;
Modo 3: avaliação por exame.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The theoretical and practical principles are exposed in order to sensitize students to the importance of statistical / numerical methods
and its theoretical assumptions, as well as the development of statistical and methodological reasoning.
In classes are proposed problems for clarification and consolidation of the topics in the syllabus and is provided a list of other
problems to encourage students' independent work. Solving problems allows the students to have a perspective of the application of
Statistics and Numericas in their study area.
At the beginning of the semester, we give the students some references to support the students’ work and encourage their scientific
autonomy.

The students can be assessed in the following ways:
Mode 1: continuous assessment;
Mode 2: continuous assessment followed by complementary assessment;
Mode 3: by exam.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Será dado particular relevo à interiorização dos conceitos teóricos e à compreensão da sua aplicabilidade. Nas aulas teóricas-
práticas, de natureza mais expositiva, serão introduzidos os conceitos e ilustrada a sua utilidade. Pressupõe-se uma componente de
estudo individual por parte do aluno de forma a aprofundar os conhecimentos apresentados. Nas aulas laboratoriais os alunos serão
estimulados a participar mais ativamente no processo de aprendizagem testando os conhecimentos adquiridos através da resolução
de exercícios práticos apropriados, com recurso a software estatístico e numérico. Espera-se que o aluno desenvolva capacidades
de trabalho autónomo e em grupo. Serão propostas tarefas para resolução e posterior discussão nas aulas tutoriais.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Particular emphasis will be given to the deepening of theoretical concepts and to the understanding their applicability. Thus, in the
theoretical-pratical classes, the concepts will be exposed and their usefulness will be discussed. It is expected from students a
component of individual study in order to deepen the knowledge of the presented contents. In laboratory classes students will be
encouraged to participate more actively in the learning process, testing their knowledge by solving appropriate practical exercises. It
is expected that students develop abilities to work independently and in group. Additional tasks may be proposed to further
discussion in tutorial classes.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Numerical Analysis - 5th edition, Burden, R. L. and J. D. Faires
Computação Numérica, Edite M.G.P.Fernandes

MATLAB: An Introduction with Applications, 4th International student edition, Gilat, A.
Applied Linear Statistical Models, Kutner, M.H.; Nachtsheim, C.J.; Neter, J. e Li, W. (2005)
Applied Regression Analysis, Draper, N.R. e Smith, H. (1998)
Applied Logistic Regression, Hosmer, D., Lemeshow, S. (2001)
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Multivariate Data Analysis (7th Edition), Hair Jr, Joseph F., William C. Black, Barry J. Babin, Rolph E. Anderson.
Classification and Regression Trees, Leo Breiman; Jerome Friedman; Charles J. Stone; R.A. Olshen

Mapa IV - Projeto Aplicado à Ciência de Dados

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Projeto Aplicado à Ciência de Dados

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Project Applied to Data Science

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
ME

4.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
PL - 45; S - 15

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
-

4.4.1.7. Observations:
-

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Maria Luísa Ribeiro dos Santos Morgado (PL - 17; OT - 7)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Ana Paula Florêncio Aires (PL - 7; OT - 2)
Argentina Maria Soeima Leite (PL - 7; OT - 2)
Eva Virgínia Araújo Morais (PL - 7; OT - 2)
Maria Adelaide da Cruz Cerveira (PL - 7; OT - 2)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os principais objetivos são proporcionar ao aluno:
- o acesso a conteúdos no âmbito do ciclo de estudos, bem como com tópicos emergentes, através da realização de seminários;
- o contacto com o meio empresarial e serviços e com a metodologia de desenvolvimento de um projeto de investigação em
Matemática Aplicada e Ciência de Dados.
O aluno deve ser capaz de:
- aprofundar conhecimentos no âmbito da matemática aplicada à ciência de dados;
- aplicar os conhecimentos em problemas reais do meio empresarial e de serviços;
- interligar os conteúdos do ciclo de estudos adotando estratégias no uso e modelação os dados, numa perspetiva crítica tendo em
atenção as implicações de segurança e deontológicas;
- elaborar um ensaio individual com o estado da arte do tema escolhido para o trabalho de projeto;
- desenvolver competências de síntese, de pensamento crítico, comunicação escrita e oral, trabalho em equipas multidisciplinares,
uso de novas tecnologias, autonomia e criatividade.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The main objectives are to provide the student with:
- access to content within the study cycle, as well as emerging topics, through seminars;
- contact with the business and services professionals and with the methodology of development of a research project in Applied
Mathematics and Data Science.
The student must be able to:
- deepen the knowledge in the field of mathematics applied to data science;
- apply the knowledge to real business and service problems;
- link the contents of the study cycle by adopting strategies in the use and modeling of data, in a critical perspective taking into
account the security and deontological implications;
- elaborate an individual essay with the state of the art of the chosen theme for the project work;
- develop synthesis skills, critical thinking, written and oral communication, work in multidisciplinary teams, use of new technologies,
autonomy and creativity.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
O programa desta unidade curricular baseia-se na realização de palestras com oradores convidados. Os oradores são investigadores
e profissionais das áreas relacionadas com a Matemática Aplicada e a Ciência de Dados.
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4.4.5. Syllabus:
The syllabus of this course unit is based on lectures with guest speakers. Speakers are researchers and professionals in the fields
related to Applied Mathematics and Data Science.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos da unidade curricular versam o contacto com peritos e profissionais da área. O desenvolvimento de
capacidades e competências no contexto da investigação em matemática e em ciência de dados pode ser influenciado
significativamente por este tipo de ações educativas.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus of the course covers contact with experts and professionals in the field. The development of skills and competences in
the context of research in mathematics and data science can be significantly influenced by such educational actions.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino está estruturada em duas vertentes principais:
- Componente presencial de apresentação de conceitos teóricos e práticos pelos peritos e profissionais convidados. Esta
componente baseada no método expositivo e demonstrativo de conceitos teóricos e aplicações práticas. São utilizando métodos
clássicos de exposição e novas tecnologias de informação.
- Componente de ensino autónomo incide no estudo dos tópicos versados nos seminários, utilizando a bibliografia disponibilizada
pelos oradores, outras fontes bibliográficas, pesquisa de informação. Esta componente será acompanhada em regime tutorial pelos
docentes.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching methodology is structured in two main strands:
- Present component of presentation of theoretical and practical concepts by experts and invited professionals. This component is
based on the expository and demonstrative method of theoretical concepts and practical applications. They are using classic
exposure methods and new information technologies.
- Autonomous teaching component focuses on the study of topics covered in the seminars, using the bibliography provided by the
speakers, other bibliographic sources, information search. This component will be followed in tutorial classes by the teachers.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A metodologia do ensino visa promover o desenvolvimento de competências na área da do curso, nomeadamente pela realização
trabalhos de desenvolvimento de capacidades de pesquisa e síntese de conteúdos. Envolve uma articulação estreita entre os temas
apresentados nos seminários que requer estudo autónomo por parte do aluno. O espírito crítico e a componente de evolução
autónoma é fortemente encorajada.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methodology aims to promote the development of competences in the area of the course, namely by carrying out work
to develop research skills and content synthesis. It involves a close articulation between the topics presented in the seminars that
requires autonomous study by the student. Critical spirit and the component of autonomous evolution is strongly encouraged.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Field Cady, The Data Science Handbook, John Wiley & Sons, Inc., Print ISBN:9781119092940, Online ISBN:9781119092919,
DOI:10.1002/9781119092919, 27 January 2017.
Brian Godsey, Think Like a Data Scientist, Manning Publications, New York, United States, 02 Apr 2017.
David Donoho, 50 years of data science, Journal of Computational and Graphical Statistics, 26 (4), pp.745-766, 2017. Retrived from
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10618600.2017.1384734
Harris, H., Murphy, S., & Vaisman, M. (2013), Analyzing the Analyzers: An Introspective Survey of Data Scientists and Their Work,
Sebastopol, CA: O’Reilly Media, Inc.

Mapa IV - Armazenamento e Processamento de Big Data

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Armazenamento e Processamento de Big Data

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Big Data Storage and Processing

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
CI

4.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
T - 30; PL - 30

4.4.1.6. ECTS:
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6

4.4.1.7. Observações:
-

4.4.1.7. Observations:
-

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Inês de Castro Dutra (T - 30; PL - 30)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
-

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dar formação nas tecnologias, técnicas e algoritmos que permitem extrair modelos e informação a partir de grandes quantidades de
dados.
Introdução ao uso de infra-estruturas de "cloud computing" para processamento massivo de dados ("big data") em problemas do
mundo real. 
Uso de serviços de cloud-computing para aplicações big data.
Desenho e implementação de aplicações para big-data usando modelos de programação suportados pela cloud.
Conhecimento de fundamentos e algoritmos nucleares para mineração de dados em aplicações de big data.
Experiência prática com ferramentas do estado da arte disponíveis para cloud computing e big data.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Provide the students with skills to learn technologies, techniques and algorithms that allow to extract models and knowledge from
large scale data.
Introduction to the use of cloud computing infrastructures for processing massive amounts of data ("big data") in real-world
problems.

- Use of cloud computing services for big data applications.
- Programming big data applications using cloud programming models.
- Understanding of core fundaments and algorithms for mining big data.
- Hands-on practice with state-of-the-art tools for cloud computing and big data.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Programação para larga escala
Análise de stream de dados
Aprendizagem automática para larga escala
Análise de hiperligações
Sistemas de recomendação

- Introdução ao big data: desafios, cenários de exemplo sob o ponto de vista científico e empresarial.
- O paradigma de cloud computing: modelos de serviço (PaaS, SaaS, IaaS); virtualização, instalação e orquestração de serviços;
integração de recursos de computação, networking e armazenamento de dados; expansibilidade, tolerância a falhas, elasticidade.
- Soluções em cloud para dados de larga escala: sistemas de ficheiros em cloud, bases de dados NoSQL e baseadas em grafos,
“object stores”.
- Programação de aplicações big data baseadas no paradigma map-reduce.

4.4.5. Syllabus:
- Introduction to big data processing: challenges, example problems from science and business.
- The cloud computing paradigm: service models (PaaS, SaaS, IaaS); service virtualization, deployment and orchestration; integration
of computing, networking and storage resources; scalability, fault-tolerance, and “elasticity”.
- Cloud storage solutions for big data: cloud file systems, NoSQL and graph-based databases, “object stores”.
- High-performance big data applications using cloud programming models: MapReduce, stream-based programming.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos abordam temas relacionados com o processamento e armazenamento de dados de larga escala. Estes
conteúdos têm direta relação com os objetivos de aprendizagem.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus addresses topics related to Big Data processing and storage. These contents are directly related to the learning
objectives.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- Aulas práticas e teóricas
- Quizzes ao longo do semestre
- Projectos de programação usando ferramentas de alguns dos principais fornecedores de serviços cloud (Amazon Web Services,
Microsoft Azure, Google Cloud, etc) e servidores de algo desempenho.

Tipo de Avaliação: Avaliação distribuída com exame final

Os componentes de avaliação compreendem:
- 2 testes ao longo do semestre (T1 e T2) com peso de 60%
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- trabalhos práticos (TP) com peso de 40%

Para aprovação os alunos deverão: 
- ter nota mínima de 8 valores em ambos os testes
- ter notas nos testes e trabalhos tais que 0.3 T1 + 0.3 T2 + 0.4 TP >= 9.5 valores

Os alunos que não tenham aproveitamento nas condições estipuladas acima podem realizar provas na época de exames. O exame
tem duas componentes: matéria relativa ao teste T1 (E1) e matéria relativa ao teste T2 (E2). A melhor nota de cada componente
repetida é a escolhida (E1 ou T1, E2 ou T2), mantendo-se o requisito de nota mínima de 8 valores e para aprovação.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
- Practical and theoretical classes
- Quizzes throughout the semester
- Programming projects using tools from some major cloud service providers (Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud,
etc.) and something performance servers.

Assessment Type: Distributed assessment with final exam.

The evaluation components include:
- 2 tests during the semester (T1 and T2) weighing 60%
- practical work (TP) with 40% weight

For approval students should:
- have a minimum grade of 8 points in both tests.
- have test scores and assignments such that 0.3 T1 + 0.3 T2 + 0.4 TP> = 9.5 values

Students who fail the above conditions may take exams at the time of exams. The exam has two components: T1 test subject (E1) and
T2 test subject (E2). The best grade of each repeated component is the one chosen (E1 or T1, E2 or T2), keeping the minimum grade
requirement of 8 values   and for approval.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias de ensino baseiam-se em aulas teóricas e práticas, quizzes e trabalhos práticos na área de processamento e
armazenamento de dados em larga escala. Estas metodologias têm direta relação com os objetivos de aprendizagem.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methodologies are based on theoretical and practical classes, quizzes and practical work in the area of large-scale data
processing and storage. These methodologies are directly related to the learning objectives.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Ian Foster and Dennis B. Gannon; "Cloud Computing for Science and Engineering", MIT Press, 2017. ISBN: 978-0262037242.
Tom White; "Hadoop, The Definitive Guide, 4th edition", O'Reilly Media, 2015. ISBN: 978-1491901632,
N. Marz and J. Warren; "Big Data: Principles and best practices of scalable realtime data systems,", Manning Publications, 2015.
ISBN: 978-1617290343,
Dan C. Marinescu; "Cloud Computing - Theory and Practice, 2nd edition", Morgan Kaufmann, 2018. ISBN: 978-0-12-812810-7,
Jure Leskovec, Anand Rajaraman, Jeff Ullman ; "Mining of Massive Datasets", Cambridge University Press, 2014. ISBN: 978-
1107077232 (Disponível de forma gratuita em PDF pelos autores em http://mmds.org),
M. Zaharia and B. Chambers; "Spark: The Definitive Guide - Big Data Processing Made Simple", O'Reilly, 2018. ISBN: 978-1491912218.
Google Cloud Platform Tutorials (https://cloud.google.com/)

Mapa IV - Inteligência Artificial

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Inteligência Artificial

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Artificial Intelligence

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
CI

4.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
T - 30; PL - 30

4.4.1.6. ECTS:
6
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4.4.1.7. Observações:
-

4.4.1.7. Observations:
-

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
José Paulo Barroso de Moura Oliveira (T - 30)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Eduardo José Solteiro Pires (PL - 30)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A Inteligência Artificial (IA) e vertentes associadas: inteligência computacional, sistemas inteligentes e vida artificial, são áreas cada
vez mais presentes no desenvolvimento tecnológico atual com imenso potencial para o futuro próximo. O objetivo global desta
unidade curricular (UC) é o estudo de conceitos e técnicas fundamentais relacionadas com a IA. Espera-se que nesta UC os
estudantes adquiram conhecimentos e competências em cada um dos seguintes tópicos:
1. Introdução à Inteligência artificial
2. Resolução de Problemas com Pesquisa e Otimização
3. Representação do Conhecimento e Raciocínio
4. Aprendizagem Máquina

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Artificial Intelligence (AI) and associated fields: computational intelligence, intelligent systems and artificial life, are currently of the
utmost relevance in the technological development with a tremendous potential in a nearby future. The global objective of this
curricular unit is the study and development of skills in the fundamental techniques associated with AI. The aim is that students
acquire knowledge and skills in the fundamental in each of the following chapters:
1. Introduction to Artificial Intelligence
2. Problem Solving with Search and Optimization
3. Knowledge Representation and Reasoning
4. Machine Learning

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos programáticos desta unidade curricular estão resumidos nos seguintes capítulos organizados por módulos:

Parte 1 
Introdução à Inteligência Artificial e aos Sistemas Inteligentes
Resolução de Problemas com Pesquisa e Otimização
Algoritmos genético
Algoritmo de Otimização por Enxame de Partículas
Agrupamento de dados ( Clustering )
Introdução à Lógica Difusa

Parte 2 
Introdução aos Agentes
Raciocínio Baseado em Casos
Raciocínio Baseado em Regras
Introdução às Redes Neuronais
Introdução às Máquinas de Suporte Vetorial 
Árvores de Decisão
Florestas Aleatórias

4.4.5. Syllabus:
The syllabus of this curricular unit is briefly presented in the following chapters organized by modules:

Part 1 
Introduction to Artificial Intelligence and Intelligent Systems
Problem Solving with Search and Optimization
Genetic Algorithms 
Particle Swarm Optimization
Clustering
Introduction to Fuzzy Logic 

Part 2
Introduction to Agents
Case Based Reasoning
Rule Based Reasoning
Introductiion to Neural networks
Introduction to Vector Support Machines
Decision Trees
Random Forest

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Na parte I cumprem-se os objetivos 1 e 2.
No parte II cumprem-se os objetivos 3 e 4.
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4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
In part 1 objectives 1 and 2 are fulfilled.
In part 2 objectives 3 and 4 are fulfilled.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino desta unidade curricular está estruturado na lecionação de aulas teóricas e práticas. 

Nas aulas teóricas apresentam-se os tópicos que constam no conteúdo programático intercalando-os com a resolução de alguns
exercícios de enquadramento. 

Nas aulas práticas os alunos efetuam os trabalhos individuais ou em grupo (dependendo do módulo em questão). A realização dos
trabalhos requer também uma pesquisa do “estado da arte” dos tópicos, motivando o aluno e promovendo a componente de auto-
aprendizagem.
A nota final é calculada segundo a fórmula: 0.5F+0.25P1+0.25P2 (F: Teste de avaliação teórico, P1 e P2: Resultado dos trabalhos
práticos feitos nas Partes 1 e 2. 

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Teaching and learning methodology in this curricular unit is structured in theoretical classes and practical classes.

In the theoretical classes the syllabus topics are presented to students, intercalated with problem solving.

In laboratory classes students perform proposed assignments individually or in group (depending of the type of course module). The
proposed assignments also require the search o the "state of the art" within the specific topic, motivating the student and promoting
the self-learning component.

The final grade is evaluated using the following formula: 0.5F+0.25P1+0.25P2 (F: theoretical written assessment , P1 e P2: Results
achieved with the practical assignments in Parts 1 and 2. 

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A metodologia do ensino visa promover o desenvolvimento de competência na área da UC, nomeadamente pela realização de
trabalhos práticos, bem como trabalhos de desenvolvimento de capacidades de pesquisa e síntese de conteúdos. Esta metodologia
está de acordo com os objetivos da UC.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methodology aims to promote the development of capabilities in the curricular unit area, namely by the execution of
practical assignments, as well as development work of capabilities of search and synthesis of topics. This methodology is in
agreement of the proposed objectives.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Artificial Intelligence: A Modern Approach, Russell Stuart & Norving Peter
Inteligência Artificial. Fundamentos e Aplicações, Costa, Ernesto & Simões, A.

Mapa IV - Sistemas de Informação

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Sistemas de Informação

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Information systems

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
CI

4.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
T - 30; PL - 30

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
-

4.4.1.7. Observations:
-
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4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Frederico Augusto dos Santos Branco (T - 30; PL - 30)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
-

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Transmitir a necessidade que a organização tem de ter informação enquanto um sistema social, bem como, conhecer os cuidados
necessários para gerir a mesma destacando o papel de suporte das tecnologias de informação;
Dar a conhecer o papel dos métodos no desenvolvimento de sistemas de informação e da engenharia de software como disciplina
focada no estudo e construção do software;
Aprofundar e complementar conceitos das fases de análise e desenho de software, relacionados com a utilização de diversas
técnicas de modelação de sistemas de informação;
Transmitir as competências básicas que permitam ao aluno a especialização e o desenvolvimento de investigação nesta área.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Transmit the need that the organization must have information as a social system, as well as learn about the care needed to manage
it by highlighting the supportive role of information technology;
Learn the role of methods in information systems and software engineering developing as a discipline focused on the study and
construction of the software;
Complementary concepts of analysis and design phases of software related to the use of various techniques for modeling
information systems;
Transmit the basic skills that enable students to develop the expertise and research in this subject.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Os sistemas e as organizações.
2. Informação e gestão da informação.
3. Sistemas e Tecnologias de Informação.
4. A Engenharia de Software e os processos de desenvolvimento.
5. Modelos e modelação de software.
6. Princípios fundamentais da Análise de Requisitos.
7. Metodologias de desenvolvimento de sistemas de Informação.
8. Análise estruturada de sistemas de informação.
9. Técnicas de modelação.
10. Ferramentas CASE.

4.4.5. Syllabus:
1. Systems and organizations.
2. Information and information management.
3. Systems and Information Technology.
4. Software Engineering and development processes.
5. Models and modeling software.
6. Fundamental principles of requirements analysis.
7. Methodologies for developing information systems.
8. Structured analysis of information systems.
9. Modeling techniques.
10. CASE tools.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A UC de Sistemas de Informação alia uma oferta de conteúdos nas áreas de Fundamentos de Sistemas de Informação e de
Engenharia de Software, onde se pretende que o aluno adquira competências que lhe permitam perspectivar e conceber sistemas de
informação.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The UC Information Systems combines a content offering in the areas of Fundamentals of Information Systems and Software
Engineering, where he wants the student to acquire knowledge to develop systems information.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular está formalmente separada em duas componentes principais, aulas teóricas e aulas práticas. Durante as aulas
teóricas são apresentados os conceitos de um modo natural e coerente, em que os alunos são convidados a participar ativamente
através do debate de exemplos e/ou casos. Nas aulas práticas são apresentadas questões e propostos problemas e/ou situações
para os alunos resolverem, de modo a cimentarem os conhecimentos adquiridos. A avaliação combinará o desenvolvimento de
trabalhos individuais ou em grupo, ao longo do semestre, com testes periódicos. Incidirá sobre a demonstração da compreensão das
matérias através da aplicação das mesmas a casos e situações reais, produção de novos exemplos ou demonstrações que os
elucidem, e reformulação, compilação ou criação de documentos e outros materiais que permitam apresentá-los de forma coerente e
esclarecedora (simuladores, materiais expositivos, planos de atividades ou problemas).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The unit is formally separated into two main components, theoretical and practical lessons. During the theoretical lesson concepts
are presented in a natural and coherent environment, in which students are invited to actively participate through discussion of
examples and / or cases. In practical classes are given questions and proposed problems and / or situations for students to solve in
order to improve the knowledge gained.
During the practical lesson will combine the development of individual or group during the semester, with regular testing. Focus on
the demonstration of understanding of the material by applying the same cases and real situations, producing new examples or
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statements that elucidate, and reformulation, compilation or creation of documents and other materials that allow them to present a
coherent and illuminating (simulators, exhibition materials, business plans or problems).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Funcionando esta UC numa dinâmica curricular com o intuito de abordar diferentes e complementares aspectos dos sistemas de
informação, consideramos uma mais valia a realização de várias avaliações parcelares sob a forma de frequências acrescidas da
realização de trabalhos práticos em ambiente laboratorial.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Running this UC in a dynamic curriculum in order to address different and complementary aspects of information systems, we
consider an asset to achieving a number of partial evaluations and a practical work in the laboratory.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Roger Pressman. Software Engineering: A Practitioner’s Approach (7ª Edição - 2009) 
Ramiro Gonçalves. Sistemas e Sistemas de Informação 
Filomena Castro Lopes / Maria Paula Morais / Armando Jorge Carvalho. Desenvolvimento de Sistemas de Informação, Métodos e
Técnicas

Mapa IV - Investigação Operacional II

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Investigação Operacional II

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Operations Research II

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
ME

4.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
T - 30; TP - 30

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
-

4.4.1.7. Observations:
-

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Catarina Pina Avelino (T - 30)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
João Luís Honório Matias (TP - 15)
Maria Adelaide da Cruz Cerveira (TP - 15)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Com esta unidade curricular pretende-se que os alunos adquiram conhecimentos para modelar, resolver e analisar os resultados de
modelos de programação não linear, programação multiobjetivo, programação estocástica e otimização robusta.
O aluno deve ser capaz de:
- modelar problemas da vida real, recorrendo a modelos de programação não linear, modelos multiobjetivo e modelos sob incerteza.
- usar técnicas adequadas para a resolução dos modelos; 
- desenvolver, nas situações aplicadas, competências de síntese, de pensamento crítico, comunicação escrita e oral, trabalho em
equipa, uso de software, autonomia e criatividade.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
In this course is intend that the students acquire knowledge to model, solve and analyze the results of nonlinear models,
multiobjective models and stochastic models.
The student must be able to:
- model different real-life problems using nonlinear programming, multiobjective programming and models under uncertainty.
- use appropriate techniques for model resolution;
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- develop synthesis skills, critical thinking, written and oral communication, teamwork, usage of software, autonomy, and creativity.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Programação Não Linear.
Análise convexa. Otimização não linear sem restrições e com restrições. Condições de otimalidade e métodos de resolução.
Problemas particulares de programação não linear.
2. Otimização Multiobjetivo.
Dominância e condições de otimalidade de Pareto. Otimização mono-objetivo versus otimização multiobjectivo. Algoritmos de
resolução. 
3. Otimização sob incerteza. 
Modelação de incertezas. Programação estocástica. Otimização robusta. Métodos de resolução. Programação estocástica versus
otimização robusta.

4.4.5. Syllabus:
1. Nonlinear programing.
Convex analysis. Unconstrained and constrained nonlinear optimization problems. Optimality conditions and resolution methods.
Particular problems of nonlinear programming.
2. Multiobjective optimization.
Pareto dominance and optimality conditions. Mono-objective versus multi-objective optimization. Algorithms of resolution.
3. Optimization under uncertainty.
Uncertainty modeling. Stochastic programming. Robust optimization. Resolution methods. Stochastic programming versus robust
optimization. 

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos abordados permitirão aos alunos adquirirem conhecimentos em Investigação Operacional, em particular nas áreas de
programação não linear, programação multiobjetivo, programação estocástica e robusta, promovendo o desenvolvimento de
competências ao nível da modelação, resolução e análise crítica das soluções de problemas de otimização nestas áreas.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus on the course will allow students to acquire knowledge in Operations Research, in particular, in nonlinear programming,
multi-objective programming, stochastic and robust programing. The focused subjects in the optimization field promote the
development of modeling skills, resolution methods and critical analysis of the obtained solutions in several types of problems.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino está estruturada em duas vertentes principais:
- Componente presencial de apresentação de conceitos teórico-práticos, baseada no método expositivo e demonstrativo de
conceitos teóricos e aplicações práticas.
- Componente de ensino autónomo, que incide na realização de exercícios propostos e trabalhos individuais e/ou de grupo,
utilizando a bibliografia disponibilizada e outras fontes bibliográficas.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching methodology is structured into two main strands:
- An attendant component where the theoretical and practical concepts are introduced. This component is based on the expository
and demonstrative method of theoretical concepts and practical applications.
- An autonomous teaching component focuses on the resolution of proposed exercises and individual and/or group work, using the
available bibliography and other bibliographic sources. 

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A metodologia do ensino visa promover o desenvolvimento de competências ao nível da modelação, resolução e análise crítica das
soluções de problemas de otimização em diferentes áreas. Serão apresentados modelos de programação não linear, programação
multiobjetivo, programação estocástica e programação robusta, que podem ser usados para modelar situações reais.
Os trabalhos propostos permitirão aos alunos desenvolver as competências pessoais e interpessoais enunciadas nos objetivos
através do trabalho individual e cooperativo.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methodology aims to promote the development of modeling skills, to solve the optimization models and to perform
critical analysis of the obtained solutions, in different areas. A variety of nonlinear programming, multi-objective programming,
stochastic and robust optimization models will be presented, that can be used to model real situations will be presented.
The proposed works will allow students to develop the personal and interpersonal skills stated in the objectives through individual
and cooperative work.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Antunes C.A., Alves M.J., Climaco J. Multiobjective Linear and Integer Programming. (EURO Advanced Tutorials on Operational
Research), 2016 ISBN: 978-3-319-28746-1 (eBook), 978-3-319-28744-7 (Hardcover), Springer International Publishing.
- Bazaraa M.S., Jarvis J.J., Sherali H.D., Shetty C.M. Nonlinear Programming – Theory and Algorithms, John Wiley & Sons, 1979.
- Ben-Tal A., El Ghaoui L., Nemirovski A. Robust Optimization, Princeton University Press, 2009. 
- Birge J., Louveaux F. Introduction to Stochastic Programming, Springer Series in Operations Research and Financial Engineering,
1997.
- Resnick S.I. Adventures in Stochastic Processes, Springer, 1992
- Parzen E. Stochastic Processes. Holden-Day, 1962.
- Hillier F. S., Lieberman G.J., Introduction to Operations Research, McGraw-Hill, 2015.
- Taha, H,A., Operations Research – An Introduction, MacMillan Publishing Company, 1987.
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Mapa IV - Séries Temporais

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Séries Temporais

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Time Series

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
ME

4.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
T - 30; TP - 30

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
-

4.4.1.7. Observations:
-

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Argentina Maria Soeima Leite (T - 30)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Sandra Cristina Pires Dias (TP - 15)
Eva Virgínia Araújo Morais (TP - 15)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que o aluno esteja munido de uma série de ferramentas de modo a estar apto a modelar um dado fenómeno que evolui
ao longo do tempo (estacionário ou não). Usando software adequado, o aluno poderá proceder à modelação e à previsão a partir do
modelo ajustado de várias séries temporais. O aluno será capaz de sintetizar os resultados de uma análise de séries temporais reais.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended to provide the student with a series of tools that allow to model a given phenomenon that develops over time. Using
appropriate software, students can proceed to modeling and forecasting from the model adjusted for several time series. Student will
be able to synthesize the results of a real time series analysis.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução
Série temporal. Tendência e sazonalidade. Modelo de decomposição clássico. Processos estocásticos estacionários. Estimação do
valor médio. Estimação das funções de autocovariância, autocorrelação e autocorrelação parcial.
2. Modelos ARMA 
Modelo autoregressivos (AR). Modelos de médias móveis (MA). Modelos autoregressivos de médias móveis (ARMA). Modelos ARMA
com componente sazonal. Previsão.
3. Modelos dinâmicos vetoriais 
Modelo autoregressivo vetorial (VAR). Modelo vetorial de correção do erro (VEC). Informação de curto prazo e de longo prazo. 
4. Modelos de variáveis não estacionárias 
Não estacionariedade. Raízes unitárias. Cointegração. 
5. Modelos dinâmicos de volatilidade
Heteroscedasticidade condicionada. Modelos autorregressivos condicionalmente heteroscedásticos generalizados (GARCH).
Modelos de volatilidade assimétrica.
6. Modelos com limiar de mudança de regime 
7. Modelação de Séries Temporais 
Identificação do modelo. Estimação. Avaliação do diagnóstico.

4.4.5. Syllabus:
1. Introduction 
Time series concept. Trend and seasonality. Classic decomposition model. Stationary stochastic processes. Estimation of the
average value. Estimation of autocovariance, autocorrelation and partial autocorrelation functions. 
2. ARMA Models
Autoregressive model (AR). Moving average (MA) models. Autoregressive Moving Average Models (ARMA). ARMA models with
seasonal component. Forecasting. 
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3. Dynamic Vector Templates 
Vector autoregressive model (VAR). Error Correction Vector Model (VEC). Short term and long term information
4. Models of nonstationary variables
Not stationary. Unit roots. Cointegration. 
5. Dynamic Volatility Models 
Conditioned heteroscedasticity. Generalized conditionally heteroscedastic autoregressive models (GARCH). Asymmetric volatility
models. 
6. Models with regime change threshold 
7. Time Series Modeling
Model Identification. Estimation Assessment of the diagnosis

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O programa científico desta unidade curricular permite aos alunos adquirir conhecimentos teórico/práticos para o estudo de series
temporais e a sua aplicação em situações reais. Adicionalmente, adquirem o sentido crítico necessário para a identificação do
modelo, para a avaliação do diagnóstico e para a previsão, desenvolvendo competências na área de análise de series temporais e no
uso de software adequados.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The scientific program of this curricular unit allows students to gain theoretical/practical knowledge for time series study and its
application in real situations. Additionally, they acquire the necessary critical sense to model identification, diagnostic checking and
forecasting, developing skills time series analysis and the use of appropriate software.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular encontra-se estruturada da seguinte forma: Aulas teóricas lecionadas no quadro (por meio oral, escrito e com
projeção multimédia) nas quais se introduz os conceitos e ideias imprescindíveis ao processo de aprendizagem da unidade
curricular. Sempre que possível, a exposição dos conceitos teóricos é ilustrada com exemplos de aplicação dos mesmos; Aulas
práticas visando a resolução convencional ou em ambiente Matlab de exercícios propostos para um domínio esclarecido dos
conteúdos, bem como a elaboração de trabalhos práticos para aplicação dos conhecimentos adquiridos.
A avaliação desta unidade curricular será constituída por duas provas escritas e pela realização de trabalhos práticos para analisar
séries temporais reais.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The curricular unit is structured as follows: Lectures taught in the board (through oral, written and multimedia projection) in which
the concepts and ideas essential to the process of learning the curricular unit are introduced. Whenever possible, the exposition of
theoretical concepts is illustrated with implementation examples; Practical classes where conventional techniques or Matlab are used
to solve the proposed exercises, as well as the elaboration of practical works to apply the acquired knowledge.
The evaluation of this curriculum will consist of two written tests and practical work to analyze real time series.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O ensino teórico e prático, bem como os trabalhos práticos permite que os alunos desenvolvam capacidades de compreensão e
estimula a aplicação de conhecimentos para a resolução de problemas em situações reais. Adicionalmente, incentiva a realização de
tomada de decisões e motiva a capacidade de desenvolver competências de autoaprendizagem.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The theoretical and practical classes, as well as practical work allows students to develop ability to understand and encourages the
knowledge application to solve problems in real situations. Additionally, it encourages the creation of decision-making and motivates
the ability to develop self-learning skills.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Brockwell, P. J. e Davis, R. A. Introduction to Time Series and Forecasting, 3ª ed. Springer, 2016. 
Shumway, R. H. e Stofer, D. S. Time Series Analysis and Its Applications: with R examples, 3ª ed. Springer, 2017. 
Hamilton, J., Time Series Analysis, Princeton University Press, 2004. 
Tsay, R. S. Analysis of Financial Time Series. 3rd ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc., 2010.

Mapa IV - Inteligência Artificial Avançada

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Inteligência Artificial Avançada

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Advanced Artificial Intelligence

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
CI

4.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
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T - 30; PL - 30

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
-

4.4.1.7. Observations:
-

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Pedro José de Melo Teixeira Pinto (T - 30; PL - 30)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
-

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Entender os aspetos fundamentais de aprendizagem máquina:
Princípios, aspetos teóricos e diferentes abordagens de aprendizagem máquina
Redução de dimensionalidade
Fundamentos de máquinas de vetores de suportes tanto em contexto de classificação como de regressão
Aspetos essenciais de redes neuronais e do processo de treino
Aspetos essenciais de aprendizagem profunda
Variantes principais de aprendizagem profunda (redes convolucionais e redes recorrentes)
Aspetos fundamentais de treino de redes de aprendizagem profunda.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
At the conclusion of this course students should understand:
The fundamental principles, theory and approaches for learning
The dimensionality reduction problem
The fundamentals of support vector machines both for classification and regression
The key concepts of neural networks and training
The key concepts of deep neural networks
The main variants of deep learning (convolutional and recurrent architectures), and their typical applications
The key concepts, issues and practices when training and modeling with deep architectures

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Introdução: conceitos e definições; tipos de aprendizagem
Aspetos básicos de redução de dimensionalidade
Máquinas de Vetores de Suporte: margens e classificadores; kernels; regularização; regressão com vetores de suporte
Redes neuronais: perceptrão; redes de camada única e multicamada; aprendizagem – funções de ativação, erros (funções de perda)
e backpropagation; treino, validação e teste
Redes neuronais profundas: conceitos; propagação frontal e reversa; parâmetros e hiperparâmetros; redes convolucionais
profundas; redes recorrentes; o problema do gradiente desaparecido; explicabilidade dos modelos
Regressão e classificação utilizando redes neuronais

4.4.5. Syllabus:
Introduction to machine learning
Dimensionality reduction basics
Support Vector Machines: margins and classifiers; kernels; regularization; support vector regression
Neural Networks: perceptron; single and multiple layer networks; learning – activation functions, errors (loss functions) and
backpropagation; training, validation and testing
Deep learning: concepts; forward and backward propagation; parameters and hyper parameters; deep convolutional networks;
recurrent networks; the vanishing gradient problem; models explanability
Classification and regression using neural networks

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Sendo uma área que embora exista há bastantes anos, a Aprendizagem Máquina tem ganho renovado interesse mercê do
desenvolvimento e utilização de algoritmos baseados em aprendizagem profunda.
O programa da unidade curricular além de familiarizar o aluno com diferentes aspetos da Aprendizagem Máquina, foca-se em duas
abordagens fundamentais: as máquinas de vetores de suporte a as redes neuronais (profundas).
Estes aspetos têm ganho recentemente uma importância acrescida com os excelentes resultados obtidos e com um enorme
potencial de aplicação. 
Serão abordados alguns dos mais recentes métodos, que deverão ser discutidos pelos alunos.
Nas aulas teórico-práticas serão desenvolvidos alguns dos métodos representativos das duas abordagens referidas.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Although an established scientific area for many years, with many outstanding outputs and applications, Machine Learning has
gained increasing importance with the development of Deep Learning based algorithms. The syllabus of the curricular unit aims, in
addition to familiarize the students with different aspects of Machine Learning, to focus in two fundamental methodologies: support
vector machines and deep learning, which has recently gained importance due to the excellent results obtained and to the enormous
application potential shown. Several cutting-edge methods will be addressed and further discussed by the students. Representative
techniques of the two fundamental methodologies will be developed in the lab classes.
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4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teóricas será usado o método expositivo das matérias, complementado pela resolução de exemplos ilustrativos, estudos
de caso ou debates, complementado pelo aprofundamento das diferentes técnicas e a resolução de exercícios nas aulas
laboratoriais. Os trabalhos de desenvolvimento e discussão crítica de artigos científicos referenciais e os projetos laboratoriais a
desenvolver pelos alunos, permitir-lhes-ão a sedimentação e a aplicação dos conhecimentos adquiridos, bem como o
desenvolvimentos de competências como o trabalho em equipa e o pensamento crítico.
É esperado que os alunos tenham algum conhecimento prévio de ferramentas de programação (Python preferencialmente).
A avaliação tomará duas formas: trabalhos de desenvolvimento e discussão crítica de artigos científicos referenciais, e projetos
laboratoriais em será pedido aos alunos o desenvolvimento de uma solução para problemas representativos da Aprendizagem
Máquina.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
In the lectures the expository method of the subjects will be used, complemented with demonstrations through examples, case
studies or discussions. The techniques involved will be further studied in laboratory classes together with problem solving. Home
assignments (discussion of reference scientific papers) and laboratory projects (which are highly valuable for the development of
critical thinking and teamwork), will be developed during the semester, allowing students to sum up the knowledge acquired
throughout the course and put it in practice.
Students are required to have some previous knowledge of programming tools (Python or similar).
Assessment will be twofold: home assignments - a report on a reference scientific paper -, which will be presented and discussed in
class, and laboratory projects where the students will be asked to present a solution to representative problems from Machine
Learning.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A metodologia de ensino/aprendizagem adotada (aulas teóricas onde os conceitos são introduzidos através da exploração de
exemplos e/ou estudos de caso e aulas práticas de laboratório em que os alunos implementarão algumas das técnicas estudadas
através do trabalho supervisionado) permite a aprendizagem das metodologias envolvidas.
Os trabalhos permitem aos alunos desenvolver a sua capacidade de trabalho autónomo não supervisionado e de integração dos
conhecimentos assimilados, sendo realizados em grupo para fomentar o trabalho em equipa e a cooperação.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The course will be conducted as a mixture of lectures – where the concepts are introduced through examples, case studies or
discussions – and lab classes – where the students will implement some of the techniques addressed through supervised work. 
The home assignments and lab projects allow the students to develop their ability in non-supervised work and the integration of
acquired knowledge. The home assignments and projects will be conducted in group, promoting teamwork and the cooperation
among students.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bishop, C.M., Pattern Recognition and Machine Learning
Burkov, A., The hundred-page machine learning book
Cristianini, N., Shawe-Taylor, J., An Introduction to Support Vector Machines and Other Kernel-based Learning Methods
Schlkopf, B., Smola, A.J., Learning with Kernels. Support Vector Machines, Regularization, Optimization and Beyond
Nielsen, M., Neural Networks and Deep Learning
Goodfellow, I., Bengio, Y. & Courville A., Deep Learning
Artigos científicos de referência

Mapa IV - Projeto Final

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Projeto Final

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Final Project

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
ME / CI

4.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
324

4.4.1.5. Horas de contacto:
PL - 8; OT - 40

4.4.1.6. ECTS:
12

4.4.1.7. Observações:
-

4.4.1.7. Observations:
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-

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Paula Maria Machado Cruz Catarino (PL - 8; OT - 8)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Ana Paula Florêncio Aires (OT - 8)
Elisete Maria Rodrigues Correia Mourão (OT - 8)
Eurica Manuela Novo Lopes Henriques (OT - 8)
Maria Adelaide da Cruz Cerveira (OT - 8)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O principal objetivo desta unidade curricular é proporcionar ao aluno o contacto com o meio empresarial e serviços e com a
metodologia de desenvolvimento de um projeto de investigação em Matemática Aplicada e Ciência de Dados.
O aluno deve ser capaz de:
- aplicar os conhecimentos científicos adquiridos durante o curso em ambiente académico, empresarial e de serviços;
- selecionar informação relevante e gerir bases de dados;
- apresentar as análises estatísticas e as visualizações mais adequadas para um conjunto de dados usado no âmbito do projeto, de
forma a apresentar soluções e resultados de forma adequada;
- elaborar um relatório individual do trabalho de projeto sobre o tema escolhido na área da Matemática Aplicada ou Ciência de
Dados;
- desenvolver competências de síntese, de pensamento crítico, comunicação escrita e oral, trabalho em equipas multidisciplinares,
uso de novas tecnologias, autonomia e criatividade.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The main objective of this curricular unit is to provide students with contact with the business environment and services and with the
methodology of development of a research project in Applied Mathematics and Data Science.
The student must be able to:
- apply the scientific knowledge acquired during the course in academic, business and service environment;
- select relevant information and manage databases;
- present the most appropriate statistical analyzes and visualizations for a data set used within the project to present appropriate
solutions and results;
- prepare an individual report of the project work on the chosen theme in the area of Applied Mathematics or Data Science;
- develop synthesis skills, critical thinking, written and oral communication, work in multidisciplinary teams, use of new technologies,
autonomy and creativity.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Desenvolvimento de um projecto de investigação científica ou de desenvolvimento tecnológico, sob orientação docente.

4.4.5. Syllabus:
Development of a scientific research or technological development project, under teaching guidance.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O desenvolvimento autónomo de um projeto ao longo do semestre é uma abordagem tradicional para a integração contextualizada
de competências e conhecimentos, e aquisição de novas competências e conhecimentos plenos de contexto.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The autonomous development of a project throughout the semester is a traditional approach to the contextualized integration of
skills and knowledge, and the acquisition of new skills and contextual knowledge.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As equipas de orientação são livres de organizar em conjunto com os alunos a forma de desenvolvimento e acompanhamento dos
projetos, no âmbito do esforço previsto em 12 ECTS para a unidade curricular.
A avaliação é efetuada com base no trabalho final de projeto individual apresentado pelo aluno, sendo os temas atribuídos aos
alunos no âmbito da unidade curricular Projeto Aplicado à Ciência de Dados.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The guidance teams are free to organize together with the students the way of project development and monitoring, within the scope
of the 12 ECTS effort for the course.
The evaluation is based on the final work of individual project presented by the student, and the topics assigned to students within
the course Project Applied to Data Science.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O desenvolvimento autónomo de um projeto técnico-científico é propiciador de oportunidades para integração de conhecimentos e
competências, e aquisição contextualizada de novos.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The autonomous development of a technical-scientific project provides opportunities for integration of knowledge and skills, and
contextualized acquisition of new ones.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
.
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4.5. Metodologias de ensino e aprendizagem

4.5.1. Adequação das metodologias de ensino e aprendizagem aos objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e
competências) definidos para o ciclo de estudos:

As metodologias de ensino estão adequadas aos objetivos de aprendizagem das unidades curriculares (UC) que constam do plano
de estudos. O curso procura garantir o equilíbrio efetivo (em créditos ECTS) entre a Matemática e a Ciência de Dados. Assim, o curso
comporta UC clássicas de Matemática, com forte enfoque em conceitos, resultados e aplicações; UC de Estatística e de Ciências de
Computação com uma forte componente experimental, complementadas por UC de projetos e laboratórios com um cariz
multidisciplinar, onde a estratégia de ensino é baseada na apresentação de problemas reais, para os quais os alunos devem aplicar
as competências adquiridas.
Para além dos objetivos gerais deste ciclo de estudos, em cada uma das UC são definidos os objetivos de aprendizagem, os
resultados esperados, as estratégias de ensino e de aprendizagem bem como os métodos e critérios de avaliação.

4.5.1. Evidence of the teaching and learning methodologies coherence with the intended learning outcomes of the study programme:
The teaching methodologies are appropriate to the learning objectives of the course units contained in the syllabus. The course
seeks to ensure the effective balance (in ECTS credits) between Mathematics and Data Science. Thus, the course includes classical
mathematics course units, with a strong focus on concepts, results and applications; Statistics and Computer Science course units
with a strong experimental component, complemented by project and laboratory course units with a multidisciplinary nature, where
the teaching strategy is based on the presentation of real problems, for which students must effectively exercise acquired skills.
In addition to the overall strategy of the course, the learning objectives, expected outcomes, teaching and learning strategies, as well
as methods and assessment criteria are defined in each course unit.

4.5.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho que será necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS:
A obtenção do grau de Licenciado em Matemática Aplicada e Ciência de Dados, implica a obtenção de 180 ECTS ao longo de 6
semestres, correspondentes a 30 ECTS por semestre. Em cada UC, as horas de contacto estão definidas em função do número de
créditos ECTS. As horas de trabalho adicional autónomo estão também previamente quantificadas e são do conhecimento de todo o
corpo docente. A equipa docente de cada UC deve definir as metodologias de trabalho e de avaliação a adotar, que podem ser
exigíveis ao aluno em função do respetivo trabalho autónomo, sem comprometer a carga média de trabalho esperada. Além disso, a
instituição, através do trabalho desenvolvido pelo Diretor de Curso, Conselho Pedagógico e o Gabinete de Gestão da Qualidade
(GESQUA) monitoriza em permanência a quantidade de trabalho desenvolvida pelos alunos de forma a desencadear, em tempo útil,
mecanismos de ajustamento quando necessário. Os alunos são ouvidos regularmente e consultados através de inquéritos
anónimos.

4.5.2.  Means to verify that the required students’ average workload corresponds the estimated in ECTS.:
The attainment of the degree in Applied Mathematics and Data Science implies obtaining 180 ECTS over 6
semesters, corresponding to 30 ECTS per semester. In each course unit, the contact hours are set according to the number of ECTS
credits. Autonomous additional work hours are also previously quantified and are known to the entire teaching staff. The academic
staff of each course unit should define the work and assessment methodologies to be adopted, which may be required to the student
depending on their autonomous work, without compromising the expected average workload.
In addition, the institution, through the work of the Course Director, Pedagogical Council and the Quality Management Office,
permanently monitors the amount of work done by the students in order to trigger adjustment mechanisms when necessary. .
Students are regularly heard and consulted through anonymous surveys.

4.5.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes será feita em função dos objetivos de aprendizagem da
unidade curricular:

Os responsáveis das unidades curriculares definem as metodologias de avaliação em função dos respectivos objectivos de
aprendizagem. O processo interno de avaliação do ensino e os inquéritos realizados aos alunos permitem ainda detetar e reorientar
eventuais desvios.
A universidade tem ainda um regulamento interno que impõe às equipas docentes a definição prévia e atempada da metodologia de
avaliação (até 15 dias após o início das aulas), nomeadamente o número de elementos de avaliação e a sua calendarização, dando
conhecimento deles aos alunos, direções de curso e conselho pedagógico. Uma das funções das direções de curso é promover o
harmonia dos momentos de avaliação, de forma a garantir um equilíbrio na carga de trabalho aplicada.

4.5.3. Means of ensuring that the students assessment methodologies are adequate to the intended learning outcomes:
The responsibles of the course units define the evaluation methodologies according to their learning objectives.
The internal teaching evaluation process and student surveys also allow identifying and redirecting any deviations.
The university also has an internal regulation which requires teaching teams to define the assessment methodology in advance (up
to 15 days after the start of the classes), namely the number of assessment elements and their timetable, making it available for
students, course coordinator and pedagogical committee. One of the tasks of the course coordinator is to promote the equilibrium of
assessment moments to ensure a balanced workload.

4.5.4. Metodologias de ensino previstas com vista a facilitar a participação dos estudantes em atividades científicas (quando aplicável):
Durante o curso os alunos terão possibilidade de conhecer os trabalhos de investigação realizados na UTAD e noutras instituições
nacionais e internacionais. Este propósito é concretizado, em várias UC, pela apresentação de trabalhos e resultados de
investigação científica atual, bem como por trabalhos propostos e desenvolvidos nas UC de Projeto.
As UC de Projeto visam a criação de competências iniciais de investigação de forma a facilitar a participação dos estudantes em
atividades científicas. Os temas de trabalho a propor nestas UC têm em vista um primeiro contacto e a integração futura dos
estudantes em equipas de investigação científica, com docentes orientadores integrados em Centros de Investigação reconhecidos
pela FCT. Procura-se ainda que os resultados obtidos sejam divulgados tanto por participação em conferências e seminários como
pela publicação de artigos em revistas da especialidade.

4.5.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities (as applicable):

During the course students will be able to know the research work carried out at UTAD and other national and international
institutions. This purpose is achieved, in different course units, by the presentation of reports and research outcomes as well as by
the work proposed and developed in the Project course unity.
The Project course units aim at the creation of initial competencies for research, in order to facilitate the participation of the students
in scientific activities. The working themes to be proposed, have in mind a first contact and future membership of students in
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scientific research teams, under the supervision of FCT Research Center members. It is also intended to publicize the outcomes
either by the participation in conferences and seminars, as well as by the publication of research papers in specialized journals.

4.6. Fundamentação do número total de créditos ECTS do ciclo de estudos

4.6.1. Fundamentação do número total de créditos ECTS e da duração do ciclo de estudos, com base no determinado nos artigos 8.º ou
9.º (1.º ciclo), 18.º (2.º ciclo), 19.º (mestrado integrado) e 31.º (3.º ciclo) do DL n.º 74/2006, de 24 de março,com a redação do DL n.º
65/2018, de 16 de agosto:

O número total de créditos e, consequentemente, a duração do ciclo de estudos estão de acordo com o no 1 do artigo 8º do Decreto -
Lei nº 74/2006, de 24 de Março. Especificamente, o ciclo de estudos conducente ao grau de Licenciado em Matemática Aplicada e
Ciência de Dados proposto tem 180 créditos e uma duração normal de 6 semestres curriculares de trabalho dos alunos, baseados
em semestres com 30 ECTS.

4.6.1. Justification of the total number of ECTS credits and of the duration of the study programme, based on articles 8 or 9 (1st cycle), 18
(2nd cycle), 19 (integrated master) and 31 (3rd cycle) of DL no. 74/2006, republished by DL no. 65/2018, of August 16th:

The total number of credits and, consequently, the duration of the study cycle are in accordance with Article 8 (1) of Decree Law
74/2006 of 24 March. The proposed Applied Mathematics and Data Science course has 180 credits and a normal duration of 6
semesters, based on 30 ECTS semesters.

4.6.2. Forma como os docentes foram consultados sobre a metodologia de cálculo do número de créditos ECTS das unidades
curriculares:

A atribuição de créditos (European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS) foi realizada de acordo com o disposto no
Decreto  Lei nº 42/2005, de 22 de Fevereiro. Foi igualmente considerado o regulamento de aplicação de sistema de créditos
curriculares aos cursos na UTAD, o qual estabelece que uma unidade de crédito ECTS equivale a 27 horas de trabalho total do aluno.
Nestas horas incluem -se o trabalho individual e de grupo do aluno e o contacto directo com o professor dentro e fora da sala de aula.
Com base naquele parâmetro e tendo em atenção a experiência dos docentes, foi estimado o número de ECTS a atribuir a cada
unidade curricular. Assim, os docentes das áreas científicas correspondentes, por extrapolação, fizeram uma previsão das horas de
contacto e horas totais de trabalho do aluno.

4.6.2. Process used to consult the teaching staff about the methodology for calculating the number of ECTS credits of the curricular
units:

The credit assignment (European Credit Transfer and Accumulation System) was carried out in accordance with the provisions of
Decree Law No. 42/2005 of 22 February. It was also considered the regulation of application of curriculum credit system to courses at
UTAD, which establishes that 1 ECTS credit unit is equivalent to 27 hours of total student work. These hours include individual and
group student work and direct contact with the teacher inside and outside the classroom.
Based on that parameter and taking into account the experience of teachers, the number of ECTS to be attributed to each course unit
was estimated. Thus, the professors of the corresponding scientific areas, by extrapolation, made a prediction of the contact hours
and total working hours of the student.

4.7. Observações

4.7. Observações:
A sequência das UC apresentadas tem como principal objetivo a articulação entre os conhecimentos teóricos adquiridos e a sua
aplicação em contextos profissionais e académicos, permitindo a resolução de problemas com recurso a instrumentos matemáticos
e meios computacionais.
O curso está estruturado em 6 semestres. Nos primeiros dois semestres dá-se ênfase a uma formação nuclear estruturante em
matemática (Análise Real I e II, Álgebra Linear e Geometria Analítica I e II e Tópicos de Matemática Discreta).
Nestes semestres a formação é ainda complementada com UC de introdução à programação (Fundamentos de Programação em
Phyton e Algoritmia e Estruturas de Dados) e Estatística (Laboratório de Matemática e Ciência de Dados e Estatística Aplicada) para
a aquisição de competências iniciais nas áreas de Informática e Estatística, favorecendo o desenvolvimento e a utilização de
software facilitador do funcionamento e inovação nos contextos profissionais em que os estudantes venham a atuar.
O 3.º e 4.º Sem. contemplam UC de Análise Vetorial I e II e de Equações Diferenciais para que os alunos possam aplicar os
conhecimentos adquiridos nas UC de modelação teórica e de Complementos de Estatística bem como nas UC de Classificação e
Modelação (5.º Sem.) e de projeto avançado com a sua aplicação a problemas reais. No 3.º Sem. ainda são abordados conteúdos
sobre a aplicação cliente-servidor e Web (Engenharia Web) e de Segurança, Privacidade e Deontologia para aquisição de
competências latas na forma de lidar e manipular os dados desde a sua recolha até à sua análise. No 4.º Sem. surgem as UC que
permitem aos alunos adquirir noções abrangentes sobre Optimização, Visualização e Exploração de Dados Multivariados e de
Métodos Numéricos. E ainda uma UC de Laboratório Avançado de MACD para desenvolvimento de modelos matemáticos e
resolução de problemas reais para aquisição de competências de auto-aprendizagem e de adaptação ao contexto, de comunicação
oral e escrita de resultados.
No 3.º ano e sob o pressuposto que o aluno domina conhecimentos e técnicas de Matemática Aplicada e de Ciência de Dados,
reforça-se a aquisição de competências em metodologias de análise de dados (Classificação e Modelação, Séries Temporais),
Sistemas de Informação e Optimização não linear, e ainda em UC de análise de grande volume de dados (Armazenamento e
Processamento de Big Data) e duas UC de Inteligência Artificial. No 5.º e 6.º Sem. considera-se ainda a inclusão das UC Projeto
Aplicado à Ciência de Dados I e Projeto Final, de modo a permitir o desenvolvimento de competências de síntese, pensamento
crítico, comunicação escrita e oral, trabalho em equipas multidisciplinares, uso de novas tecnologias, autonomia e criatividade, com
vista à elaboração de um projeto final.
Em cada UC, a distribuição da carga total de trabalho pelas diferentes vertentes (T, TP, PL, S, OT) foi a considerada adequada aos
objetivos de aprendizagem tendo por base a correspondência 1 crédito/27 horas de trabalho.

4.7. Observations:
The sequence of the presented course units (CU) has as its main objective the articulation between the acquired theoretical
knowledge and its practical application in professional and academic contexts, allowing the resolution of real problems using
mathematical instruments and computational means.
The course is structured in 6 semesters. The first two semesters emphasize a structuring nuclear formation in mathematics from the
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Real Analysis I and II, Linear Algebra and Analytical Geometry I and II and Topics of Discrete Mathematics. In these semesters, the
training is complemented by the introduction of programming (Phyton and Algorithm Programming Fundamentals and Data
Structures) and Statistics (Mathematics and Data Science and Applied Statistics) for the acquisition of initial skills in the areas of
Informatics and Statistics, favoring the development and use of software that facilitates the functioning and innovation in the
professional contexts in which students will act.
The 3rd and 4th semesters include Vector I and II analysis and Differential Equation curricular units so that students can apply the
knowledge acquired in the theoretical modeling and Complementary CU, as well as in the Classification and Modeling (5th semester)
and advanced design with its application to real problems. In the 3rd semester, content on initial concepts of client-server application
and WEB (in Web Engineering) and Security, Privacy and Deontology for the acquisition of broad skills in how to handle and
manipulate data from data collection to your analysis. Already in the 4th semester come the Applied Mathematics and Statistics CU
that allow students to acquire comprehensive notions about Optimization, Statistical Visualization methodologies for multivariate
data exploration and Numerical Methods. Also an advanced MACD Lab CU for developing mathematical models and solving real
problems for acquiring self-learning and context-adaptation skills, oral and written communication of results.
In the 3rd year and under the assumption that the student masters knowledge and techniques of Applied Mathematics and Data
Science, reinforces the acquisition of skills in data analysis methodologies (Classification and Modeling, Time Series), information
systems, and Nonlinear optimization, as well as in big data analysis CU (Artificial Intelligence and Advanced Artificial Intelligence). In
the 5th and 6th semesters it is also considered the inclusion of the courses of Applied Project in Data Science I and Final Project, in
order to allow the development of synthesis skills, critical thinking, written and oral communication, teamwork multidisciplinary
practices, use of new technologies, autonomy and creativity, with a view to the elaboration of a final project.
In each CU, the distribution of the total workload by the different strands (T, TP, PL, S) was considered appropriate to the
corresponding learning objectives based on the correspondence 1 credit/27 work hours.

5. Corpo Docente
5.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos.

5.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos.
Paula Maria Machado Cruz Catarino, Doutorada em Matemática pela Universidade de Essex. É Professora Associada do
Departamento de Matemática da UTAD.
José Luís dos Santos Cardoso, Doutorado em Matemática pela UTAD. É Professor Associado do Departamento de Matemática da
UTAD.
Irene Cristina Salgueiro Oliveira, Doutorada em Estatística pela Universidade de Aberdeen. É Professora Auxiliar no Departamento de
Matemática.
Pedro José de Melo Teixeira Pinto, Doutorado em Informática Aplicada. É Professor Catedrático do Departamento de Engenharias da
UTAD.

5.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

5.3. Equipa docente do ciclo de estudos / Study programme’s teaching staff

Nome / Name Categoria /
Category

Grau /
Degree

Especialista /
Specialist Área científica / Scientific Area Regime de tempo /

Employment regime
Informação/
Information

Altino Manuel Folgado
dos Santos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida

Américo Lopes Bento Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática Pura 100 Ficha

submetida
Ana Paula Aires Borges
Teixeira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Estatística e Investigação Operacional 100 Ficha

submetida

Ana Paula Florêncio Aires Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Educação Matemática/Didática da

Matemática 100 Ficha
submetida

Anabela M. Ferreira
Borges Varela Rodrigues

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida
Ângela Carla Ferreira
Macedo

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida
Argentina Maria Soeima
Leite

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática Aplicada 100 Ficha

submetida

Catarina Pina Avelino Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida
Elisete Maria Rodrigues
Correia

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Probabilidades e Estatística 100 Ficha

submetida
Elza Maria Alves de
Sousa Amaral

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida
Eurica Manuela Novo
Lopes Henriques

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida
Eva Virgínia Araújo
Morais

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática Financeira 100 Ficha

submetida
Hélder Fernando Pedrosa
e Sousa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática Aplicada 100 Ficha

submetida
Helena Maria Barros de
Campos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida
Irene Cristina Salgueiro
de Oliveira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Estatística 100 Ficha

submetida
Isabel Alexandra Ferreira
da Silva Vaz Nicolau

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática Aplicada 100 Ficha

submetida

João Luís Honório Matias Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática Aplicada 100 Ficha

submetida
José Luís dos Santos Professor Associado Doutor Matemática - Análise 100 Ficha
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Cardoso ou equivalente submetida
Luís Filipe dos Santos
Roçadas Ferreira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida
Luís Miguel Faustino
Machado

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática (especialidade em Matemática

Pura) 100 Ficha
submetida

Maria Adelaide da Cruz
Cerveira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Estatística e Investigação Operacional 100 Ficha

submetida
Maria Cecília Rosas
Pereira Peixoto da Costa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Área Científica de Ciências Exatas, Naturais

e Tecnológicas – Matemática 100 Ficha
submetida

Maria da Graça Pereira
Soares

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática-Teoria das Matrizes 100 Ficha

submetida
Maria de Fátima Monteiro
Ferreira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida
Maria Luísa Ribeiro dos
Santos Morgado

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática Aplicada 100 Ficha

submetida
Maria Manuel da Silva
Nascimento

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor MATEMÁTICA 100 Ficha

submetida
Paula Maria Machado
Cruz Catarino

Professor Associado
ou equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida

Paulo José Martins Vasco Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida

Regina de Almeida Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida

Sandra Cristina Pires Dias Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Estatística e Investigação Operacional –

ramo de Probabilidades e Estatística 100 Ficha
submetida

Sandra Isabel Ventura
Ricardo

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida

Pedro José de Melo
Teixeira Pinto

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Engenharia 100 Ficha
submetida

Paulo Nogueira Martins Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica 100 Ficha

submetida

Luís Filipe Leite Barbosa Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Informática 100 Ficha

submetida
António Manuel Miguel
Silva Marques

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Informática 100 Ficha

submetida
José Paulo Barroso de
Moura Oliveira

Professor Associado
ou equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica e de

Computadores 100 Ficha
submetida

Eduardo José Solteiro
Pires

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica 100 Ficha

submetida
Frederico Augusto dos
Santos Branco

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Informática 100 Ficha

submetida
José Tadeu Marques
Aranha

Professor Associado
ou equivalente Doutor Sistemas de Informação Geográfica e

Detecção Remota 100 Ficha
submetida

Inês de Castro Dutra Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência de Computadores 25 Ficha

submetida
Joaquim José Jacinto
Escola

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Educação 100 Ficha

submetida
André Ventura da Cruz
Marnoto Zúquete

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Informática e Computadores 20 Ficha

submetida
     4045  

<sem resposta>

5.4. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.

5.4.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)

5.4.1.1. Número total de docentes.
42

5.4.1.2. Número total de ETI.
40.45

5.4.2. Corpo docente próprio - Docentes do ciclo de estudos em tempo integral

5.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos em tempo integral.* / "Full time teaching staff” – number of teaching staff
with a full time link to the institution.*

Corpo docente próprio / Full time teaching staff Nº /
No.

Percentagem /
Percentage

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of teaching staff with a full time link to the
institution: 40 98.887515451174
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https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/d876413c-d475-8aa2-4b0a-5d8a2c52b1d7/annexId/ad98eb65-4ca7-0e89-dbf7-5d8d2804a419
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/d876413c-d475-8aa2-4b0a-5d8a2c52b1d7/annexId/1aeb61b4-2955-3bc8-1b60-5d8d288547c0
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/d876413c-d475-8aa2-4b0a-5d8a2c52b1d7/annexId/938d07da-00eb-6d50-dbe7-5d8d28717ea4
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/d876413c-d475-8aa2-4b0a-5d8a2c52b1d7/annexId/a7c11c07-391b-da8a-9c94-5d8d2899fac9
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/d876413c-d475-8aa2-4b0a-5d8a2c52b1d7/annexId/e47c0f5a-85c5-e3b0-8658-5d8d28c85fa8
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/d876413c-d475-8aa2-4b0a-5d8a2c52b1d7/annexId/2b11e1fd-6fb1-b76b-1515-5d8d28de9241
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/d876413c-d475-8aa2-4b0a-5d8a2c52b1d7/annexId/a45331d4-c939-0095-2c05-5d8d28b28046
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/d876413c-d475-8aa2-4b0a-5d8a2c52b1d7/annexId/77bfee82-7929-c2ee-01d8-5d8d2960e155
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/d876413c-d475-8aa2-4b0a-5d8a2c52b1d7/annexId/e12b0205-9fc0-e114-9951-5d8d29f45ab2
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/d876413c-d475-8aa2-4b0a-5d8a2c52b1d7/annexId/6bdc0f6b-87ff-98c8-17b0-5d8d29dffb3a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/d876413c-d475-8aa2-4b0a-5d8a2c52b1d7/annexId/222e8a4b-69af-1a3a-0c24-5d8d29a4ff7e
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/d876413c-d475-8aa2-4b0a-5d8a2c52b1d7/annexId/90c434f5-dbf5-95fc-8c08-5d8d2afc1711
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/d876413c-d475-8aa2-4b0a-5d8a2c52b1d7/annexId/a3c6c65a-a5be-5c8c-6ad1-5d8d2ae300c2
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/d876413c-d475-8aa2-4b0a-5d8a2c52b1d7/annexId/db852ec5-1cc6-c0ac-004c-5d8d2acaeec6
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/d876413c-d475-8aa2-4b0a-5d8a2c52b1d7/annexId/d85b558d-53dc-164b-6490-5d8d2a9f4889
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/d876413c-d475-8aa2-4b0a-5d8a2c52b1d7/annexId/a2a239d4-6a11-0537-639b-5d8d2af7e2ba
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/d876413c-d475-8aa2-4b0a-5d8a2c52b1d7/annexId/719c3db2-c90f-3bdd-b416-5d8d2bd6b33b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/d876413c-d475-8aa2-4b0a-5d8a2c52b1d7/annexId/5e8f3187-bf44-ee6f-5e36-5d9728ecba55
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/d876413c-d475-8aa2-4b0a-5d8a2c52b1d7/annexId/cdfe1b75-c1e7-3d1f-752e-5d9c5e10e792
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/d876413c-d475-8aa2-4b0a-5d8a2c52b1d7/annexId/a632e5b8-4f58-4c72-bffa-5d9c7841c6fc
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5.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor

5.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor* / "Academically qualified
teaching staff” – staff holding a PhD*

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff ETI / FTE Percentagem / Percentage
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff holding a PhD (FTE): 40.45 100

5.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

5.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / “Specialised teaching staff” of the study programme.

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) /
Teaching staff holding a PhD and specialised in the fundamental areas of the study programme 39.45 97.527812113721 40.45

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais do ciclo de
estudos (ETI) / Specialists not holding a PhD, with well recognised experience and professional capacity in the fundamental
areas of the study programme

0 0 40.45

5.4.5. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente.

5.4.5. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente. / Stability and development dynamics of the teaching staff

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos / Teaching
staff of the study programme with a full time link to the institution for over 3 years 40 98.887515451174 40.45

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / FTE number of teaching
staff registered in PhD programmes for over one year 0 0 40.45

Pergunta 5.5. e 5.6.

5.5. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e
desenvolvimento profissional.

O Despacho n.º 17616/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 250 de 30 dezembro de 2011, estabelece o Regulamento
de Avaliação de Desempenho dos docentes da UTAD, para dar cumprimento ao determinado no DL 205/2009. Este regulamento dá
indicações precisas sobre as formas de avaliação a que o corpo docente da UTAD é sujeito nas suas diferentes competências
atribuídas. Cada escola da UTAD criou, também, um regulamento próprio de avaliação de desempenho dos docentes e os resultados
da avaliação são aferidos a cada triénio. Paralelamente com este procedimento, o corpo docente é anualmente avaliado pelo corpo
discente, após preenchimento de inquéritos relativos ao funcionamento das UC, e desempenho pedagógico de todos os docentes
envolvidos na lecionação das UC. Estes inquéritos são elaborados pelo Gabinete de Gestão da Qualidade, sob a alçada da Pró-
Reitoria para a Avaliação e Qualidade e respondidos de forma anónima.

5.5. Procedures for the assessment of the teaching staff performance and measures for their permanent updating and professional
development.

The Order no. 17616/2011 published in Republic Diary, 2nd Series, No. 250 of December 30 establishes the Performance Evaluation
Regulation of UTAD's teachers, in order to comply with the requirements of DL 205/2009. This regulation gives precise indications on
the forms of evaluation to which UTAD's teaching staff are subject in their different attributions. Each UTAD school also prepared its
own performance evaluation regiment and their results are measured every three years. In parallel with this procedure, the teaching
council is evaluated annually by the students, after completing surveys on the quality of the UC, and pedagogical performance of all
teachers involved in the teaching of UC. These surveys are elaborated by the Office of Quality Management, under the purview of the
Pro-Rectory for Evaluation and Quality and answered anonymously.

5.6. Observações:
A UTAD apresenta um corpo docente com elevada formação na área da Matemática, Estatística e Ciências Informáticas, em que todo
o corpo docente deste ciclo é doutorado e com ligação de longa duração com a instituição. As diversas áreas envolvidas contribuem
para um curso de carácter multidisciplinar como é o de Matemática Aplicada e Ciência de Dados.
Associado a esta proposta existe um corpo docente muito qualificado. Nomeadamente, todos os docentes ou a maioria:
- possuem o grau de doutor e possui um vínculo estável à UTAD superior a cinco anos;
- mantêm ligação a centros de I&D reconhecidos pela FCT, classificados maioritariamente com Muito Bom e Excelente, tendo-se
assim justificada produção científica relevante nas várias áreas constituintes do curso;
- participam em equipas multidisciplinares envolvidas em projetos de investigação;
- possuem uma vasta experiência na lecionação dos conteúdos programáticos presentes nas diferentes UC;
- desenvolvem trabalhos na vertente de extensão, prestando serviços à comunidade científica educacional e à sociedade em geral; 
- exercem cargos de gestão em órgãos da UTAD e de unidades de investigação.

Uma listagem mais completa das principais publicações dos docentes envolvidos neste plano de estudos pode ser consultado em: 
https://drive.google.com/file/d/10zS7X1snZWFVHGClYgrrYTBcJufCzCLF/

5.6. Observations:
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UTAD has a highly trained faculty in Mathematics, Statistics and Computer Science, where almost all teachers are PhDs and have a
long-term connection with the institution. The various areas involved contribute to a multidisciplinary course such as Applied
Mathematics and Data Science.
Associated with this proposal is a very qualified teaching staff. Namely, all or most teachers:
- have a PhD degree and a stable UTAD bond of more than five years;
- maintain links with FCT-recognized R&D centers, mostly classified as Very Good and Excellent, thus having relevant scientific
production in the various areas of the course;
- participate in multidisciplinary teams involved in research projects;
- have extensive experience in teaching the syllabus present in the different UCs;
- develop work in extension, providing services to the educational scientific community and society in general;
- hold management positions in UTAD's organs and research units.

A more complete listing of the main publications of the teachers involved in this syllabus can be found at: 
https://drive.google.com/file/d/10zS7X1snZWFVHGClYgrrYTBcJufCzCLF/

6. Pessoal Não Docente
6.1. Número e regime de tempo do pessoal não-docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 

A Escola de Ciências e Tecnologia (ECT) tem como apoio de recursos humanos um conjunto de 13 funcionários administrativos e
técnicos, com a formação adequada para o suporte das tarefas extra-curriculares referentes ao curso. Uma vez que parte dos
recursos técnicos, humanos e materiais são comuns a outros cursos da ECT, também estes funcionários serão partilhados nesse
processo.
Este corpo de funcionários tem revelado excelente desempenho no apoio a outros cursos de 1º, 2º e 3º ciclos lecionados na ECT,
garantindo o apoio administrativo de toda a documentação inerente e o auxílio técnico nas tarefas auxiliares necessárias, em
especial nos laboratórios de ensino e investigação.

6.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
The School of Science and Technology (ECT) has a human resources support staff of 13 administrative and technical
staff, with adequate training to support the extracurricular tasks related to the course. To the extent that some of the
technical, human and material resources are shared with other ECT courses, these are also shared in this process.
This staff has shown excellent performance in supporting other 1st, 2nd and 3rd cycle courses taught in ECT by
ensuring the administrative support of all the documentation inherent in the various courses and the technical
assistance in the auxiliary tasks required, in particular in the teaching and research laboratories.

6.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
A Escola de Ciências e Tecnologia apoia todos os cursos ancorados com os seus recursos humanos, com 6 técnicos
superiores que apoiam os laboratórios (3 com doutoramento e 3 com licenciatura), com 6 assistentes técnicos, (3 a frequentar o
ensino superior e 3 com 12º ano), e com 1 assistente operacional (com o 6º ano de escolaridade).
Além do pessoal afecto à ECT, a UTAD tem os serviços centrais de apoio (i) Serviços Académicos; (ii) Serviço de Apoio
ao Estudante; (iii) Serviços de Bibliotecas e Documentação; (iv) GESQUA - Gab de Qualidade de Ensino; (v) Gabinete
de Apoio a Projetos; (vi) Gabinete de Comunicação e Imagem; (vii) Serviços de Informática, (viii) GRIM Gabinete de
Relações Internacionais e Mobilidade.

6.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The School of Science and Technology supports all courses anchored with its human resources, with 6 superior
technicians who support the laboratories (3 with doctorates and 3 with bachelor's degree), with 6 technical assistants
(3 attending a higher education course, and 3 with high school), and with 1 operational assistants (with the middle school).
In addition to personnel assigned to ECT, UTAD has the central support services (i) Academic Services; (ii) Student
Support Service; (iii) Library and Documentation Services; (iv) GESQUA - Quality of Education; (v) Project Support
Office; (vi) Communication and Image Office; (vii) IT Services, (viii) GRIM Office of International Relations and Mobility.

6.3. Procedimento de avaliação do pessoal não-docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento
profissional. 

A avaliação dos trabalhadores não docentes é realizada através da aplicação do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do
Desempenho na Administração Pública (SIADAP), sendo de caráter bienal. No início de cada ciclo avaliativo são acordados os
objetivos operacionais que devem ser alcançados pelos avaliados das diferentes unidades funcionais. São determinadas as
competências que os mesmos devem demonstrar possuir atendendo ao grupo profissional a que pertencem. Os parâmetros
resultados e competências estão ajustados/alinhados com os objetivos estratégicos e da própria missão da Instituição. A atualização
e desenvolvimento profissional são concretizados através da realização de ações de formação profissional em áreas relevantes para
os postos de trabalho, as quais decorrem na própria Universidade, sendo alguns cursos de formação frequentados no exterior. São
efetuadas mobilidades entre serviços para a melhor adequação das aptidões dos trabalhadores às diferentes funções a desenvolver.

6.3. Assessment procedures of the non-academic staff and measures for its permanent updating and personal development 
The evaluation of non-teaching workers is carried out through the application of the Integrated Management and
Performance Evaluation System in Public Administration (SIADAP), being biennial. The operational objectives, that
should be achieved by each evaluated of different functional areas, are agreed upon at the beginning of each
evaluative cycle. It is determined by the skills that they must demonstrate in the professional group where they belong.
The results and competencies parameters are adjusted/aligned with the Institution's own strategic goals and mission.
The updating and professional development are accomplished through the realization of professional training actions
in relevant areas to the jobs, which take place in the University, with some training courses frequented abroad. Mobility
between services is carried out to better adaption of the workers' skills to the different functions to be developed.
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7. Instalações e equipamentos
7.1. Instalações físicas afetas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços letivos, bibliotecas, laboratórios, salas de computadores,
etc.):

A UTAD possui os recursos para garantir o nível e a qualidade da formação exigida ao curso do 1º Ciclo em Matemática Aplicada e
Ciência de Dados. Nomeadamente, dispõe de espaços lectivos e de estudo adequados e de centros de investigação, bem como de
uma Biblioteca Central que reúne a maioria dos recursos bibliográficos, teses e revistas científicas da Universidade. Esta Biblioteca
dispõe ainda de computadores e de zonas reservadas de estudo, onde os alunos poderão desenvolver pesquisas e trabalhos de
investigação.
O acesso a publicações científicas de referência é facilitado por bibliotecas e bases de dados on-line como por exemplo a B-On. O
acesso à rede sem fios está disponível em todo o campus.
Em particular, o DM-UTAD possui biblioteca afeta ao centro de investigação Polo CMAT-UTAD, com bibliografia adequada ao ciclo de
estudos, salas de aula equipadas com projetor multimédia, quadro interativo e um laboratório de informática e salas de estudo,
garantindo parâmetros de qualidade.

7.1. Facilities used by the study programme (lecturing spaces, libraries, laboratories, computer rooms, ...):
UTAD has the resources to guarantee the level and quality of training required for the 1st Cycle course in Applied Mathematics and
Data Science. In particular, it has adequate teaching and study spaces and research centers, as well as a Central Library which brings
together most of the University's bibliographic resources, theses and scientific journals. This Library also has computers and private
study areas where students can develop research work.
Access to reference scientific publications is facilitated by online libraries and databases such as B-On. Wireless network access is
available throughout the campus.
In particular, the DM-UTAD has a library for the Polo CMAT-UTAD research center, with bibliography suitable for the study cycle,
multimedia projector-equipped classrooms, interactive whiteboard and a computer lab and study rooms, ensuring parameters of
quality.

7.2. Principais equipamentos e materiais afetos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didáticos e científicos, materiais e
TIC):

Salas de aulas equipadas com tecnologia de informação e comunicação. 
Laboratório de informática com computadores equipados com software adequado ao cálculo matemático, estatístico e de
processamento de dados, bem como ao uso de simulação.
Bibliotecas equipadas com uma grande variedade de material bibliográfico de ensino e de investigação em Matemática, Estatística e
Ciência de Dados, fundamentais ao processo de estudo e de investigação.

7.2. Main equipment or materials used by the study programme (didactic and scientific equipment, materials, and ICTs):
Classrooms with information and communication technology support.
Computer lab which computers have software suitable for mathematical, statistical and data processing use and simulation.
Libraries equipped with a wide variety of teaching and research materials in Mathematics, Statistics and Data Science, which are
fundamental to the study and research process.

8. Atividades de investigação e desenvolvimento e/ou de formação avançada e
desenvolvimento profissional de alto nível.
8.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade
científica

8.1. Mapa VI Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade científica /
Research centre(s) in the area of the study programme where teaching staff develops its scientific activity

Centro de
Investigação /
Research
Centre

Classificação
(FCT) /
Classification
FCT

IES / HEI

N.º de
docentes
do CE
integrados
/ Number
of study
programme
teaching
staff
integrated

Observações / Observations

CMAT - Centro
de Matemática

Muito Bom /
Very Good

Universidade do
Minho / University
of Minho

12

O CMAT é uma unidade de investigação da Universidade do Minho, com um polo na
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e tem por missão desenvolver e promover
investigação em diversas áreas da matemática fundamental e aplicada e procura responder a
novos desafios científicos com impacto na sociedade e promover o desenvolvimento social e
regional. Neste contexto a investigação desenvolvida inclui aplicações em Ciências do
Ambiente, Ciências da Computação, Ciências da Saúde, Engenharia e Física. / The Center
for Mathematics (CMAT) is a research unit of the University of Minho, with a polo at the
University of Trás-os-Montes and Alto Douro, that aims to develop and promote research in
various areas of elementary and applied mathematics and seeks to respond to new scientific
challenges with impact on society and to promote social and regional development. In this
context, the research developed includes applications in Environmental Sciences, Computer
Sciences, Health Sciences, Engineering and Physics.

INESC TEC -
Instituto de

Excelente/
Excellent

- 8 O INESC TEC é uma instituição privada sem fins lucrativos, com 6 polos, um deles na UTAD,
e que agrega 13 Centros de I&D estruturados em quatro Clusters temáticos - Informática,
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Engenharia de
Sistemas e
Computadores,
Tecnologia e
Ciência

Indústria e Inovação, Redes de Sistemas Inteligentes, e Energia. A missão do INESC TEC é
promover avanços científicos e tecnológicos, assim como inovação de base tecnológica,
através da transferência de novos conhecimentos e tecnologias para a indústria, serviços e
administração pública. / INESC TEC is a private non-profit research institution, present in 6
sites, one of those at UTAD, that incorporates 13 R&D Centres structured in four thematic
domains - Computer Science, Industry and Innovation, Networked Intelligent Systems, and
Power and Energy. Its mission is to achieve advancement in science and technology and to
enable science-based innovation through the transfer of new knowledge and technologies to
industry, services and public administration.

CITAB - Centro
de
Investigação e
Tecnologias
Agroambientais

Muito Bom/
Very Good

Universidade de
Trás-os-Montes e
Alto Douro /
University of Trás-
os-Montes e Alto
Douro

2

O CITAB tem investigadores com área principal de atuação Sustentabilidade dos
ecossistemas agroalimentares e florestais. Visa fornecer estruturas analíticas e de modelação
integradas para detectar mudanças agrícolas, florestais e ecológicas nas paisagens rurais.
Análise e modelação multivariada dos impactos das mudanças de habitat e uso da terra em
ambientes terrestres e aquáticos, ecossistemas e caracterização de sistemas agro-
alimentares e florestais./ CITAB has researchers that act in the field of sustainability of Agri-
food and Forestry Ecosystems in a changing environment. Aims to deliver integrated
analytical and modelling frameworks to detect agricultural, forestry and ecological changes in
rural landscapes. multivariate analysis and modelling of impacts of habitat and land use
change on terrestrial and aquatic environments, ecosystem services and characterization of
agri-food and forestry systems.

CIDTFF -
Centro de
Investigação
Didática e
Tecnologia na
Formação de
Formadores

Muito Bom/
Very Good

Universidade de
Aveiro / University
of Aveiro

4

O CIDTFF - Polo UTAD é uma Unidade de Investigação cuja missão ancora-se na
responsabilidade da investigação em educação: Aprofundar estudos sobre ensino e
aprendizagem das STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics), do
ensino pré-escolar ao superior, promovendo inclusão; desenvolver e avaliar recursos
didáticos (digitais) e estratégias de ensino e promover pensamento crítico e criativo./ The
Center for Didactic Research and Technology in Training for Trainers - UTAD is a Research
Unit whose mission is based on the responsibility of research in education: Deepen studies on
teaching and learning of STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics)
from pre-school to higher education, promoting inclusion; develop and evaluate teaching
(digital) resources and teaching strategies and promote critical and creative thinking.

CEMAT -
Centro de
Matemática
Computacional
e Estocástica

Muito Bom/
Very Good

IST - Universidade
de Lisboa / IST -
University of
Lisbon

5

Os investigadores do CEMAT encontram-se em dois grupos distintos, desenvolvendo trabalho
em áreas de análise aplicada e numérica e ainda em processos estocásticos e estatística
multivariada com foco na modelação estatística associada a problemas da Indústria, ciências
Biomédicas./ The researchers from CEMAT (Center for Computational and Stochastic
Mathematics) are in two distinct groups, developing work in applied and numerical analysis
areas as well as stochastic processes and multivariate statistics with focus on statistical
modeling associated with industry problems, biomedical sciences.

ISR - Coimbra -
Instituto de
Sistemas e
Robótica

Excelente/
Excellent

Universidade de
Coimbra/University
of Coimbra

1
O ISR Coimbra promove I&D multidisciplinar em várias áreas importantes da ciência e da
tecnologia, com especial ênfase em sistemas e robótica./ ISR Coimbra - Institute of Systems
and Robotics promotes multidisciplinary R&D in several important areas of science and
technology, with a special emphasis on systems and robotics.

CINTESIS -
Centro de
Investigação
em Tecnologias
e Serviços de
Saúde

Muito Bom/
Very Good

Universidade do
Porto/University of
Porto

1

O CINTESIS é uma grande Unidade de Investigação e Desenvolvimento (I&D) cuja missão é
encontrar respostas e soluções, no curto prazo, para problemas de saúde concretos, sem
nunca perder de vista a relação custo/eficácia. /CINTESIS – Center for Health Technology
and Services Research is an important Research & Development Unit (R&D) whose mission
is to find answers and solutions, in the short term, to relevant health problems, without ever
losing sight of the cost-benefit ratio.

IEETA -
Institute of
Electronics and
Informatics
Engineering of
Aveiro

Muito Bom/
Very Good

Universidade de
Aveiro / University
of Aveiro

1

IEETA (Institute of Electronics and Informatics Engineering of Aveiro) is a Computer Science
and Engineering / Electronics and Electrical Engineering research unit organized in three
Groups, two of them more application oriented (Biomedical Informatics and Technologies, and
Intelligent Robotics and Systems), the other one of a more fundamental nature (Information
Systems and Processing), mapping the major scientific areas of activity of its researchers.
Empowered by its internal diversity and strong collaborative environment, IEETA has been
able to provide important contributions in problems that require a high level of
multidisciplinarity. IEETA has a vast experience in joint projects with the industry, some of
them resulting in the creation of spin-offs and start-ups, patents and trademarks, both national
and international, and a number of products that have been licensed and are in use by the
industry.

Instituto de
Filosofia da
Universidade
do Porto

Muito Bom/
Very Good

Universidade do
Porto / University
of Porto

1

The Instituto de Filosofia da Universidade do Porto (Institute of Philosophy of the University of
Porto) is a research unit with consolidated activities organized in two thematic lines and six
research groups, aggregating several projects and fellowships with external funding. The main
aim of the Institute of Philosophy is to foster and to support research in philosophy and to
make it available to the widest possible audience, both in and outside academia, in Portugal
and abroad. This is to be accomplished mostly through the Institute’s publications and the
events it organizes (conferences, seminars, workshops, lectures, colloquia, etc.). The
Institute’s research activity is carried out in close connection with graduate teaching developed
in the Philosophy Department. The Institute is strongly committed to excellence and to be a
leading national and international reference in key areas of philosophical research.
Accordingly, it promotes domain-specific theoretical collaboration among Portuguese
academic philosophers. The Institute also aims at extending its reach to the worldwide
Portuguese-speaking philosophical community. The Institute has established protocols with
other Portuguese research units or groups, namely in the areas of Language, Mind and
Cognition, Phenomenology, Medieval Philosophy and Philosophy of Education, Portuguese
thinking. Cooperation agreements with research groups in several other countries have also
been signed. These protocols and agreements and the network they represent underlie
interuniversity degrees in several domains of philosophy, connected with the research carried
on within the Institute.

Pergunta 8.2. a 8.4.

8.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos, em revistas de circulação internacional com revisão
por pares, livros ou capítulos de livro, relevantes para o ciclo de estudos, nos últimos 5 anos.

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/d876413c-d475-8aa2-4b0a-5d8a2c52b1d7
8.3. Mapa-resumo de atividades de desenvolvimento de natureza profissional de alto nível (atividades de desenvolvimento tecnológico,
prestação de serviços ou formação avançada) ou estudos artísticos, relevantes para o ciclo de estudos:

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/high-level-activities/formId/d876413c-d475-8aa2-4b0a-5d8a2c52b1d7
8.4. Lista dos principais projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais em que se integram as atividades científicas, tecnológicas,
culturais e artísticas desenvolvidas na área do ciclo de estudos. 

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/d876413c-d475-8aa2-4b0a-5d8a2c52b1d7
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/high-level-activities/formId/d876413c-d475-8aa2-4b0a-5d8a2c52b1d7
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INNOVINE & WINE NORTE- Vineyard and Wine Innovation Platform -01-0145-FEDER-000038

INTERACT - Integrative Research in Environment, Agro-Chain and Technology -NORTE-01-0145-FEDER-000017 

PARRA - Plataforma integrAda de monitoRização e avaliação da flavescência dourada na vinhA, FEDER- COMPETE 2020 

COST Action CA15225: Fractional-order systems; analysis, synthesis and their importance for future design

Symbiotic technology for societal efficiency gains: Deus ex Machina (DEM) : NORTE-01-0145-FEDER-000026.NORTE2020 – FEDER

Information Fusion Based on Overlapping Between Data and Generalized Monotonicities for the Design and the Improvement of
Algorithms in Soft Computing Problems: TIN2016-77356-P

ADAPT - Adaptive Learning Management System, FCT: PTDC/CPE-CED/115175/2009

DOUROTUR – Tourism and technological innovation in the Douro: NORTE-01-0145- FEDER-000014

FOCUS – Advances in Forestry Control and Automation systems in Europe. FP7-NMP-2013-SME-7

MASSIVE – Multimodal Acknowledgeable multiSenSorial Immersive Virtual Enviroments- REC I/EEI-SII/0360/2012

YED – Young Europeans for Democracy (2012-2013)

Fundamental and simulation of SYNGAS Combustion on Static Chamber- PTDC/AAC-AMB/103119/2008

Programa de Apoio à Recuperação das Matas Nacionais do Litoral

PTDC/ECM-GEO/0637/2014, Desenvolvimento de Ligantes Alcalinos para Aplicações Geotécnicas Exclusivamente à Base de
Resíduos Industriais".17-20

Preservação, valorização e promoção da Mata do Fontelo, protocolo entre a UTAD, ESAV e QUERCUS com a Câmara Municipal de
Viseu

SMART GREEN HOMES - SGH / BOSCH. POCI-01-0247-FEDER-007678

ForManRisk, - Forest Management and natural Risks, SOE3/P4/F0898

8.4. List of main projects and/or national and international partnerships underpinning the scientific, technologic, cultural and artistic
activities developed in the area of the study programme. 

INNOVINE & WINE NORTE- Vineyard and Wine Innovation Platform -01-0145-FEDER-000038

INTERACT - Integrative Research in Environment, Agro-Chain and Technology -NORTE-01-0145-FEDER-000017 

PARRA - Plataforma integrAda de monitoRização e avaliação da flavescência dourada na vinhA, FEDER- COMPETE 2020 

COST Action CA15225: Fractional-order systems; analysis, synthesis and their importance for future design

Symbiotic technology for societal efficiency gains: Deus ex Machina (DEM) : NORTE-01-0145-FEDER-000026.NORTE2020 – FEDER

Information Fusion Based on Overlapping Between Data and Generalized Monotonicities for the Design and the Improvement of
Algorithms in Soft Computing Problems: TIN2016-77356-P

ADAPT - Adaptive Learning Management System, FCT: PTDC/CPE-CED/115175/2009

DOUROTUR – Tourism and technological innovation in the Douro: NORTE-01-0145- FEDER-000014

FOCUS – Advances in Forestry Control and Automation systems in Europe. FP7-NMP-2013-SME-7

MASSIVE – Multimodal Acknowledgeable multiSenSorial Immersive Virtual Enviroments- REC I/EEI-SII/0360/2012

YED – Young Europeans for Democracy (2012-2013)

Fundamental and simulation of SYNGAS Combustion on Static Chamber- PTDC/AAC-AMB/103119/2008

Programa de Apoio à Recuperação das Matas Nacionais do Litoral

PTDC/ECM-GEO/0637/2014, Desenvolvimento de Ligantes Alcalinos para Aplicações Geotécnicas Exclusivamente à Base de
Resíduos Industriais".17-20

Preservação, valorização e promoção da Mata do Fontelo, protocolo entre a UTAD, ESAV e QUERCUS com a Câmara Municipal de
Viseu

SMART GREEN HOMES - SGH / BOSCH. POCI-01-0247-FEDER-007678

ForManRisk, - Forest Management and natural Risks, SOE3/P4/F0898
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9. Enquadramento na rede de formação nacional da área (ensino superior público)
9.1. Avaliação da empregabilidade dos graduados por ciclo de estudos similares com base em dados oficiais:

De acordo com os dados disponíveis no portal da DGEEC, a taxa de desemprego na área de Matemática e Estatística (CNAEF 460,
461 e 462), áreas nucleares deste ciclo de estudos, é mais favorável do que a média geral de todas as formações. No documento
“Ciclos de estudos temáticos – Matemática e Estatística” de R. Friães (2016), é referido que no período entre 2010/11 e 2012/13 esse
indicador é de 11,42% para a média nacional e de 7,74% para a área de Matemática e Estatística. Relativamente à área de Ciências
Informáticas (CNAEF 481), também preponderante neste ciclo de estudos, a taxa de desemprego, no mesmo período, é de 9,73%. A
Ciência de Dados é uma área em desenvolvimento visando responder a uma crescente necessidade do mercado, antevendo-se um
aumento do número de oportunidades de trabalho, tanto no estrangeiro como em Portugal, para os licenciados com este perfil.

9.1. Evaluation of the employability of graduates by similar study programmes, based on official data:
According to data available on the portal of the General Direction for Education and Science Statistics (DGEEC), the unemployment
rate in the area of Mathematics and Statistics (CNAEF 460, 461 and 462), core areas of this study cycle, is more favorable than the
overall average of all formations (national average for all graduates). 
In the document “Ciclos de estudos temáticos – Matemática e Estatística” by R. Friães (2016), it is stated that in the period between
between 2010/11 and 2012/13 this indicator is 11.42% for the national average and 7.74% for the area of Mathematics and Statistics.
Regarding the area of Computer Science (CNAEF 481), also preponderant in this study cycle, the unemployment rate in the same
period is 9.73%.
Data Science is a developing area aimed at responding to a growing market need, with an increase in the number of job
opportunities, both abroad and in Portugal, for graduates with this profile.

9.2. Avaliação da capacidade de atrair estudantes baseada nos dados de acesso (DGES):
Da leitura nacional importa salientar os seguintes aspetos que mostram que esta licenciatura constitui uma proposta estruturante e
necessária para a Região Norte (RN), respondendo a uma lacuna de oferta educativa inicial nesta área: 
- a única licenciatura nacional em Ciência de Dados é oferecida pelo ISCTE e registou uma taxa de ocupação de 100% no CNAES
2019 (70 vagas preenchidas na 1º fase do concurso); a média do último colocado em regime diurno foi 148,2 e em pós-laboral 133,4;
- nos últimos 3 anos, registou-se um aumento a nível nacional no número de colocados em cursos na área de Matemática, sendo que
a procura destes cursos é muito superior à oferta; em particular, na RN registaram-se 652 candidatos para as 110 vagas existentes;
- na RN, apenas 3 cursos em MAT apresentam taxa de ocupação de 100%; de toda a oferta de cursos de Matemática na RN, apenas
20% das vagas é em Matemática Aplicada (MA), contrastando com a ocupação de 65% de vagas em MA no resto do país.

9.2. Evaluation of the capability to attract students based on access data (DGES):
From the national reading it is important to highlight the following aspects that show that this degree is a structuring and necessary
proposal for the Northern Region (NR), responding to a gap of initial educational offer in this area:
- The only national degree in Data Science is offered by ISCTE and registered a 100% occupancy rate in the National Call for Access
to Higher Education 2019 (70 vacancies filled in the first phase); the grade of the last placed in the daytime regime was 148.2 and in
the post-work was 133.4;
- Over the last 3 years, there has been an increase at the national level in the number of students placed in Maths courses; the
demand for these courses is much higher than the offer; in the NR there were 652 candidates for the 110 vacancies.
- In the NR, only three Maths courses have a 100% occupancy rate; of all Maths courses offered in the NR, only 20% of the vacancies
are in Applied Mathematics, in contrast to the 65% occupancy in the rest of the country.

9.3. Lista de eventuais parcerias com outras instituições da região que lecionam ciclos de estudos similares: 
Na região não estão disponíveis ciclos de estudos similares. No entanto, e atendendo a interesses comuns e colaborativos de
investigação e prossecução para ciclos de estudos avançados, será de todo o interesse uma colaboração com outras instituições e
Centros de investigação da Região Norte tanto na área da Matemática como das Ciências Informáticas. 
O facto de a maioria do corpo docente deste ciclo de estudos ser membro integrado em Centros I&D, constitui uma mais valia para
se estabelecerem futuras parcerias com investigadores de outras instituições de ensino superior que estão a desenvolver a sua
investigação nas áreas das ciências matemáticas, informática e ciência de dados.

9.3. List of eventual partnerships with other institutions in the region teaching similar study programmes: 
Similar study cycles are not available in the region. However, and in view of common and collaborative research and pursuit interests
for advanced study cycles, a collaboration with other research institutions and Research Centers in the Northern Region in both
Mathematics and Computer Science will be of interest.
The fact that most of the Academic teaching staff in this study cycle is an integrated member of R&D Centers, is an added value in
establishing future partnerships with researchers from other higher education institutions who are developing their research in the
fields of mathematical sciences, computer science, and data science.

10. Comparação com ciclos de estudos de referência no espaço europeu
10.1. Exemplos de ciclos de estudos existentes em instituições de referência do Espaço Europeu de Ensino Superior com duração e
estrutura semelhantes à proposta: 

Exemplos de cursos no Espaço Europeu similares ao apresentado nesta proposta:

- Licenciatura em Ciência de Dados, ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
https://www.iscte-iul.pt/curso/291/licenciatura-ciencia-de-dados

- Mathematics for Data Science, University of Brighton
https://www.brighton.ac.uk/courses/study/mathematics-for-data-science-mmath.aspx

- BSc Mathematics and Data Science, University of Exeter
https://www.exeter.ac.uk/undergraduate/degrees/datascience/maths-data

- Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos, Universidad Carlos III de Madrid
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https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Grado/es/Detalle/Estudio_C/1371241688824/1371212987094/Grado_en_Ciencia_e_Ingenieria_de_Datos

- Grau en Ciència i Enginyeria de Dades, Facultat d'Informàtica de Barcelona - Universitat Politècnica de Catalunya
https://www.fib.upc.edu/ca/estudis/graus/grau-en-ciencia-i-enginyeria-de-dades

- Data Science & Analytics, University College Cork
https://www.ucc.ie/en/ck411/

10.1. Examples of study programmes with similar duration and structure offered by reference institutions in the European Higher
Education Area:

Examples of courses in Europe similar to the one presented in this proposal:

- Licenciatura em Ciência de Dados, ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
https://www.iscte-iul.pt/curso/291/licenciatura-ciencia-de-dados

- Mathematics for Data Science, University of Brighton
https://www.brighton.ac.uk/courses/study/mathematics-for-data-science-mmath.aspx

- BSc Mathematics and Data Science, University of Exeter
https://www.exeter.ac.uk/undergraduate/degrees/datascience/maths-data

- Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos, Universidad Carlos III de Madrid
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Grado/es/Detalle/Estudio_C/1371241688824/1371212987094/Grado_en_Ciencia_e_Ingenieria_de_Datos

- Grau en Ciència i Enginyeria de Dades, Facultat d'Informàtica de Barcelona - Universitat Politècnica de Catalunya
https://www.fib.upc.edu/ca/estudis/graus/grau-en-ciencia-i-enginyeria-de-dades

- Data Science & Analytics, University College Cork
https://www.ucc.ie/en/ck411/

10.2. Comparação com objetivos de aprendizagem de ciclos de estudos análogos existentes em instituições de referência do Espaço
Europeu de Ensino Superior:

Esta proposta tem um cariz multidisciplinar que combina Matemática e Estatística com aplicações emergentes no domínio da Ciência
de Dados. A estrutura curricular acompanha o conhecimento seminal em Ciência de Dados, e também permite desenvolver um
conhecimento aprofundado dos conceitos e processos que sustentam a manipulação de grandes quantidades de dados - esta é a
característica diferenciadora deste curso relativamente aos cursos, no espaço Ibérico, de 1.º ciclos já existentes em Ciências de
Dados.
Os cursos referidos em 10.1 possuem objetivos de aprendizagem semelhantes aos desta licenciatura, nomeadamente: desenvolver
trabalho individual ou integrado numa equipa multidisciplinar; resolver problemas de modelação e otimização escolhendo o modelo
matemático e a ferramenta informática mais adequada; proceder à recolha e análise de dados de forma eficaz, à luz dos
conhecimentos adquiridos; adaptar-se a situações novas e complexas, propondo abordagens inovadoras e criativas.

10.2. Comparison with the intended learning outcomes of similar study programmes offered by reference institutions in the European
Higher Education Area:

This proposal has a multidisciplinary nature that combines Mathematics and Statistics with emerging applications in the field of Data
Science. The curriculum structure follows seminal knowledge in Data Science, and also allows for in-depth knowledge of the
concepts and processes that support the manipulation of large amounts of data - this is the distinguishing feature of this course
compared to courses in the Iberian space, 1st cycle already existing in Data Sciences.
The courses referred in 10.1 have learning objectives similar to those of this degree, namely: develop individual work or integrated in
a multidisciplinary team; solve modeling and optimization problems by choosing the mathematical model and the most suitable
computer tool; effectively collect and analyze data in the light of the knowledge gained; adapt to new and complex situations by
proposing innovative and creative approaches.

11. Estágios e/ou Formação em Serviço
11.1. e 11.2 Estágios e/ou Formação em Serviço

Mapa VII - Protocolos de Cooperação

Mapa VII - Protocolos de Cooperação

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

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
<sem resposta>

11.2. Plano de distribuição dos estudantes

11.2. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio e/ou formação em serviço demonstrando a adequação dos recursos
disponíveis.(PDF, máx. 100kB).

<sem resposta>
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11.3. Recursos próprios da Instituição para acompanhamento efetivo dos seus estudantes nos estágios e/ou
formação em serviço.

11.3. Recursos próprios da Instituição para o acompanhamento efetivo dos seus estudantes nos estágios e/ou formação em serviço:
<sem resposta>

11.3. Institution’s own resources to effectively follow its students during the in-service training periods:
<no answer>

11.4. Orientadores cooperantes

11.4.1. Mecanismos de avaliação e seleção dos orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço, negociados entre a
instituição de ensino superior e as instituições de estágio e/ou formação em serviço (PDF, máx. 100kB).

11.4.1 Mecanismos de avaliação e seleção dos orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço, negociados entre a
instituição de ensino superior e as instituições de estágio e/ou formação em serviço (PDF, máx. 100kB).

<sem resposta>

11.4.2. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos com estágio obrigatório por lei)

11.4.2. Mapa X. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos com estágio
obrigatório por Lei) / External supervisors responsible for following the students' activities (mandatory for study programmes with in-
service training mandatory by law)

Nome /
Name

Instituição ou estabelecimento a que
pertence / Institution

Categoria Profissional /
Professional Title

Habilitação Profissional (1)/
Professional qualifications (1)

Nº de anos de serviço / Nº of
working years

<sem resposta>

12. Análise SWOT do ciclo de estudos
12.1. Pontos fortes:

a) Ciclo de estudos suportado por uma sólida formação em Matemática e Estatística, complementada com competências na área das
Ciências Informáticas, proporcionando uma formação fundamental na área de Ciência de Dados;
b) Corpo docente especializado nas áreas científicas propostas no plano, integrados em Centros de Investigação distribuídos pelo
país, membros de equipas em projetos I&D, o que permite colaborações e parcerias externas em rede;
c) Reflexo da consciência coletiva e ministerial (Despacho n.º 5782-A/2019) da importância atual de uma formação de base em
Matemática Aplicada e Ciências de Dados (MACD);
d) Curso acessível a estudantes de diferentes formações do ensino secundário e que apresenta forte componente experimental
direcionando os alunos para a elaboração de projetos práticos em meio empresarial e académico;
e) Boas perspetivas de empregabilidade dos diplomados;
f) Infraestruturas, equipamentos, tecnologias e bibliotecas de qualidade na UTAD, e apropriados às necessidades do curso, que
asseguram excelentes condições de funcionamento;
g) Rácio aluno/docente baixo permite um acompanhamento efetivo dos alunos.

12.1. Strengths:
a) Study cycle supported by a solid formation in Mathematics and Statistics, complemented with competences in the Computer
Science area, providing a fundamental formation in the Data Science area;
b) Academic teaching staff specialized in the scientific areas proposed in the plan, integrated in Research Centers distributed
throughout the country, team members in R&D projects, which allows collaborations and external partnerships in networks;
c) Reflection of the collective and ministerial awareness (Order n.º 5782-A/2019) of the current importance of a basic formation in
Applied Mathematics and Data Sciences (MACD);
d) This course is accessible to students from different secondary education backgrounds and has a strong experimental component
directing students to the preparation of practical projects in business and academia;
e) Good prospects for employability of graduates;
f) Quality infrastructures, equipment, technologies and libraries at UTAD, appropriate to the needs of the course, which ensure
excellent operating conditions;
g) Low student / teacher ratio allows effective monitoring of students.

12.2. Pontos fracos:
a) Défice de professores catedráticos e associados, embora o corpo docente tenha as competências necessárias e exigidas pelo
ciclo de estudos.
b) Dificuldade na elaboração dos horários letivos atendendo à necessidade de articulação de UC das diferentes áreas disciplinares
do curso.
c) Elevado esforço burocrático exigido aos docentes.
d) Acréscimo do número de UC e o consequente aumento de horas de serviço docente dos departamentos envolvidos. 
e) Existência de fragilidades na rentabilização dos recursos disponíveis e na articulação entre as diferentes estruturas e serviços
internos da UTAD.
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12.2. Weaknesses:
a) Deficit of full and associate professors, although academic teaching staff have the skills required by the study cycle.
b) Difficulty in the elaboration of the academic schedules considering the need of articulation of UC of the different disciplinary areas
of the course.
c) High bureaucratic effort required to teachers.
d) Increase in the number of UC and consequent increase on teaching efforts of the involved departments.
e) Existence of weaknesses in the profitability of available resources and articulation between different internal structures and
services of UTAD.

12.3. Oportunidades:
a) Colmatar uma lacuna na oferta educativa da UTAD e na região norte, numa área com procura crescente, fundamental para o
desenvolvimento de competências transversais tanto ao nível do ensino como da investigação.
b) Abrir caminho para que as UC do plano de estudos em Matemática Aplicada e Ciências de Dados sejam propostas em outros
cursos da UTAD, permitindo assim a atualização e modernização dos conteúdos programáticos de UC de Estatística e de Ciências da
Computação noutras áreas de formação, tornando a Universidade e os seus cursos de 1.º ciclo mais atrativos.
c) Potenciar sinergias em todos os quadrantes da atividade científica, fortalecendo a colaboração entre os grupos de investigação da
ECT.
d) Captar alunos estrangeiros atendendo à atratividade do ciclo de estudos com base em Ciências de Dados com um carácter
experimental forte, contribuindo para uma maior competitividade da UTAD a nível internacional.
e) Integrar os estudantes em projetos e estágios nas empresas de carácter tecnológico da região permitindo e potenciando a
visibilidade destas ciências neste tecido empresarial, tornando a Universidade mais próxima de iniciativas de cooperação com o
meio empresarial local.
f) Preparar profissionais capazes de intervir em diversos setores de atividade essenciais.

12.3. Opportunities:
a) To fill a gap in UTAD's educational offer in the northern region, in an area of   increasing demand, which is fundamental for the
development of transversal skills in both teaching and research.
b) To open the way for MACD syllabus to be proposed in other courses at UTAD, thus allowing the updating and modernization of the
syllabus of Statistics and Computer Science in other areas of formation, making the University and its courses more attractive.
c) To enhance synergies in all quadrants of scientific activity, strengthening collaboration between ECT research groups.
d) To attract foreign students in view of the features of the Data Science-based study cycle with a strong experimental character,
contributing to UTAD's greater international competitiveness.
e) To integrate students in projects and internships in the technological companies of the region, allowing to enhance the visibility of
these sciences in this business fabric, making the University closer to initiatives of cooperation with the local business environment.
f) To prepare professionals able to intervene in various sectors of essential activity.

12.4. Constrangimentos:
a) A não inversão da baixa natalidade assim como o falhanço das políticas de fixação de população nas regiões interiores do país.
b) Dificuldades crescentes de concorrência nacional e internacional decorrentes da criação de um espaço europeu de ensino
superior.
c) Região de baixa densidade populacional e limitações impostas pelo atual contexto socioeconómico dificultam as políticas de
aumento do número de bolsas de estudo, o que é desfavorável à captação de alunos oriundos doutras regiões.
d) Dificuldade de renovação dos quadros de funcionários docentes e não docentes e congelamento das carreiras com inevitável
sobrecarga de serviço.
e) Embora bastante atenuado pelas boas infraestruturas rodoviárias construídas nos últimos anos, o distanciamento geográfico da
UTAD relativamente a algumas regiões do país pode criar dificuldades nas deslocações dos estudantes entre a universidade e
algumas empresas.
f) Poucos recursos para uma promoção do curso dentro e fora do país.

12.4. Threats:
a) The non-reversal of low birth rates as well as the failure of population-fixing policies in the country's interior regions.
b) Growing difficulties of national and international competition resulting from the creation of a European higher education area.
c) Region with low population density and limitations imposed by the current socioeconomic context make it difficult for policies to
increase the number of scholarships, which is unfavorable to attract students from other regions.
d) Difficulty in renewing teaching and non-teaching staff and freezing careers with inevitable service overload.
e) Although greatly attenuated by the good road infrastructure built in recent years, UTAD's geographical distance from some regions
of the country can create difficulties for students to travel between the university and some business.
f) Few resources for course promotion inside and outside the country.

12.5. Conclusões:
Ao longo de todo o documento de candidatura e na sequência dos aspetos apresentados na análise SWOT, em particular os pontos
fortes e oportunidades, pode concluir-se que a oferta formativa da Licenciatura em Matemática Aplicada e Ciência de Dados (MACD)
se constituirá como uma mais-valia para a UTAD, para a região norte e para o país, na medida em que vai dar resposta à crescente
procura de formação educativa e à carência de profissionais nesta área específica.
Importa referir que o Departamento de Matemática da UTAD (DMat-UTAD) tem sido um departamento de prestação de serviços, sem
cursos ancorados, o que constitui uma situação atípica nas Universidades Públicas de Portugal. Desta forma, é de esperar que o
curso proporcione uma melhoria nas condições e motivação para o desenvolvimento da investigação dos docentes do DMat-UTAD,
fomentando a investigação interdisciplinar e transversal na Escola de Ciências e Tecnologia (ECT) e ainda impulsionando a
interligação dos docentes/investigadores às empresas e à indústria. Poderão ser igualmente criadas condições para que os alunos
desenvolvam trabalhos de investigação pós-licenciatura na área da Matemática com a orientação dos docentes do DMat-UTAD. 
Acresce ainda a atratividade do curso. Por um lado a formação sólida em matemática permite ao estudante prosseguir os seus
estudos numa vertente de ensino da matemática, área que atualmente apresenta lacunas de formandos, e que será certamente
prioritário colmatar na próxima década. Por outro lado, a componente de formação em Ciência de Dados, direcionada para as novas
tecnologias e inteligência artificial, responde a uma das prioridades atuais do Governo que é a Iniciativa Nacional de Competências
Digitais e.2030 (INCoDe.2030) que tem como objetivo aumentar e reforçar as competências digitais da população portuguesa. 
A estrutura do curso, com carácter laboratorial e com a realização de projetos em várias UC nas áreas de Ciência de Dados e
Computação, contribuirá também para a atualização dos conteúdos programáticos em UC de outros cursos da UTAD, promovendo,
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assim, uma maior atratividade e competitividade desses ciclos de estudos.
Este primeiro ciclo enquadra-se no Plano Estratégico da UTAD 2017-21 (UTAD, uma Eco-Universidade para o Futuro), ao apostar na
dinamização e implementação de um programa transversal e multidisciplinar, que proporcione um tipo de formação numa área
emergente, com elevado potencial de empregabilidade, capaz de responder aos desafios de uma sociedade em contínua e rápida
mudança. 
Em conclusão, acreditamos que a Licenciatura em Matemática Aplicada e Ciência de Dados vai ao encontro da Missão, Visão e
Valores do Plano Estratégico acompanhando os desafios emergentes da revolução digital e da mobilidade global de estudantes,
reforçando uma maior interação com o tecido empresarial e sociedade da região.

12.5. Conclusions:
Throughout the application document and following the aspects presented in the SWOT analysis, in particular the strengths and
opportunities, one may conclude that the training offer of the Degree in Applied Mathematics and Data Science will be an asset to the
UTAD, for the northern region and for the country, as it will respond to the growing demand for educational formation and the lack of
professionals in this specific area.

It should be noted that the Department of Mathematics of UTAD (DMat-UTAD) has been a service department, without anchored
courses, which is an atypical situation in the Public Universities of Portugal. Thus, it is expected that the course provides an
improvement in the conditions and motivation for the development of DMat-UTAD teachers' research, fostering interdisciplinary and
transverse research at the School of Science and Technology (ECT) and pushing the interconnection of teachers and researchers to
business and industry. Specific conditions may also be considered for the students to develop post-graduation research in the area
of   Mathematics under the supervision of DMat-UTAD teachers.

We add the attractiveness of the course. On the one hand, a solid background in mathematics allows the student to continue his
studies in teaching aspect of mathematics, an area that currently has shortcomings of trainees, and which will certainly be a priority
to bridge in the next decade. On the other hand, the Data Science training component, focused on new technologies and artificial
intelligence, responds to one of the Government's current priorities, which is the National e.2030 Digital Skills Initiative (INCoDe.2030)
which aims to increase and strengthen the digital skills of the portuguese population.

The course structure, with a laboratory character and projects realization in several course units in the areas of Data Science and
Computing, will also contribute to the updating of the programmatic content of the course units from other UTAD courses, thus
promoting a greater attractiveness and competitiveness to this study cycle.

This first study cycle is part of the UTAD 2017-21 Strategic Plan (UTAD, an Eco-University for the Future), focusing on the promotion
and implementation of a transversal and multidisciplinary program, which provides a type of training in an emerging area, with high
employability potential, able to meet the challenges of a ever and rapidly changing society.

To conclude, we believe that the Degree in Applied Mathematics and Data Science meets the Mission, Vision and Values   of the
Strategic Plan by following the emerging challenges of the digital revolution and global student mobility, reinforcing a greater
interaction with the business world and the local society.


