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NCE/19/1900249 — 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:
Engenharia Física

1.3. Study programme:
Engineering Physics

1.4. Grau:
Licenciado

1.5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Física

1.5. Main scientific area of the study programme:
Physics

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

441

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:

520

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:

561

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

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

1.9. Número máximo de admissões:
20

1.10. Condições específicas de ingresso.
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Para ingressar no Curso de 1º Ciclo de Engenharia Física os estudantes terão de realizar as seguintes provas de
ingresso, tal como estão definidas nas deliberações da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES)
para a Área I de estudos:
07 Física e Química
19 Matemática A

1.10. Specific entry requirements.
To ingress in the 1st Cycle of Engineering Physics Course the students will have to take the following entrance exams,
as defined in the deliberations of the National Commission for Access to Higher Education (CNAES) for the study field
I:
07 Physics and Chemistry
19 Mathematics A

1.11. Regime de funcionamento.
Diurno

1.11.1. Se outro, especifique:
<sem resposta>

1.11.1. If other, specify:
<no answer>

1.12. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Este ciclo de estudos será ministrado integralmente nas Instalações da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro,
situadas no campus Quinta de Prados da Universidade em Vila Real. As unidades orgânicas envolvidas serão a Escola
de Ciências e Tecnologia, fundamentalmente através das suas sub-unidades que são o Departamento de Física e o
Departamento de Engenharias, e a Escola de Ciências da Vida e do Ambiente, através do seu Departamento de
Química que estão localizadas neste campus. Também as instalações do Centro de Química de Vila Real, da Unidade
de Microscopia e de outros laboratórios se situam no mesmo campus permitindo uma rápida deslocação entre as
diversas unidades de leccionação envolvidas no ciclo de estudos.

1.12. Premises where the study programme will be lectured:
This course of study will be taught entirely at the University of Trás-os-Montes and Alto Douro facilities, located on the
University Quinta de Prados campus in Vila Real. The organic units involved will be the School of Science and
Technology, primarily through its subunits which are the Department of Physics and the Department of Engineering,
and the School of Life and Environmental Sciences, through its Department of Chemistry which are located on this
campus. Also the facilities of the Vila Real Chemistry Center, the Microscopy Unit and other laboratories are located on
the same campus allowing for rapid travel between the various teaching units involved in the study cycle.

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

1.13._2274422747.pdf
1.14. Observações:

Actualmente, Portugal, tem necessidade crescente de profissionais altamente qualificados que tenham capacidade de
compreender os mais recentes avanços científicos e tecnológicos bem como elevada capacidade de os aplicar aos
principais desafios que sociedade enfrenta, nomeadamente na área da Saúde, Ambiente e Educação. A formação em
Engenharia Física é uma das que se enquadram naturalmente neste contexto. Tradicionalmente, esta é uma formação
de 2º ciclo, suportada por mestrados integrados onde o 1º e o 2º ciclo são leccionados em conjunto de forma
sequencial. No entanto, a actual necessidade de transformar estes cursos em cursos de 1º e 2º ciclo separados cria a
oportunidade para o aparecimento de novas propostas de 1º ciclo que reforcem a oferta numa área que é muito
exigente em termos de recursos, quer sejam em termos de docentes que sejam em termos materiais. A actual
proposta para um 1º ciclo em Engenharia Física pretende formar profissionais com formação sólida nas áreas
disciplinares de base do curso, nomeadamente Física, Matemática e Engenharia, preparando-os solidamente para um
percurso de formação complementar neste domínio por frequência de um 2º ciclo de estudos, ou para ingressar no
mercado de trabalho que tem necessidade crescente de profissionais com este perfil para suportar áreas de negócio
emergentes de forte base tecnológica e onde a formação multidisciplinar proposta é uma mais valia. As bases sólidas
nestas áreas científicas são uma garantia que estes profissionais terão as capacidades para acompanhar e participar
no desenvolvimento científico e tecnológico actual e o que irá ocorrer durante todo o seu futuro percurso profissional.
A actual proposta visa ainda contribuir para colmatar uma lacuna de formação nesta área que tem sido reiteradamente
identificada como uma onde existe uma crescente lacuna de profissionais, como de resto os números dos últimos
concursos nacionais de acesso demonstram e o último despacho de vagas realça criando diversas condições de
excepcionalidade para formações na área da Física. 
Sendo ainda uma proposta oriunda de uma zona do país que tem necessidade de fixar empresas de elevado valor
acrescentado e de forte componente tecnológica, este curso será um contributo para este processo permitindo
orientar a formação desses profissionais para suportar as necessidades do tecido industrial regional.

1.14. Observations:
Currently, Portugal has a growing need for highly qualified professionals who are able to understand the latest
scientific and technological advances as well as a high capacity to apply them to the main challenges facing society,

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/85b86316-88e2-abfe-eea2-5d9db27e40e1/questionId/3ed0984b-775b-0db0-6eb1-5d6d013cad6d


10/16/2019 NCE/19/1900249 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c4024280-de1d-9e83-85fc-5d9b1ac48284&formId=85b86316-88e2-abfe-eea2-… 3/89

namely in the area of   Health, Environment and Education. The degree in Engineering Physics is one that naturally fits
into this context. Traditionally, this is a 2nd cycle course, supported by integrated masters where the 1st and 2nd cycle
are taught together sequentially. However, the current need to transform these courses into separate 1st and 2nd cycle
courses creates the opportunity for new 1st cycle proposals to reinforce supply in an area that is very resource
intensive, both in terms of lecturers and in material terms. The current proposal for a 1st cycle in Engineering Physics
aims to train professionals with solid training in the basic disciplinary areas of the course, namely Physics,
Mathematics and Engineering, solidly preparing them for a complementary training course in this field by attending a
2nd cycle of studies. studies, or to enter the job market that has a growing need for professionals with this profile to
support emerging business areas with a strong technological base and where the proposed multidisciplinary training
is an asset. The solid foundation in these scientific areas is a guarantee that these professionals will have the ability to
follow and participate in current scientific and technological development and what will happen throughout their future
career path.
The current proposal also aims to contribute to bridging a training gap in this area which has been repeatedly
identified as one where there is a growing gap of professionals, as the numbers from the latest national access
contests show and the latest vacancy order highlights by creating several exceptional conditions for physics training.
Still being a proposal coming from an area of   the country that needs to establish companies with high added value and
strong technological component, this course will be a contribution to this process allowing to guide the training of
these professionals to support the needs of the regional industrial fabric.

2. Formalização do Pedido
Mapa I - Conselho de Departamento de Engenharias

2.1.1. Órgão ouvido:
Conselho de Departamento de Engenharias

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_06__ata_04_ENG_2019__19_06_2019.pdf

Mapa I - Conselho de Departamento de Química

2.1.1. Órgão ouvido:
Conselho de Departamento de Química

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
2.1.2._Ata_DQ-2019-05-22.pdf

Mapa I - Conselho Pedagógico da ECVA

2.1.1. Órgão ouvido:
Conselho Pedagógico da ECVA

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
2.1.2._5.Extrato_ata_22_CP-ECVA_11_set_2019_Eng_Fisica.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._CP-ECT-Minuta da ata da reunião nº 5_compressed.pdf

Mapa I - Conselho de Departamento de Matemática

2.1.1. Órgão ouvido:
Conselho de Departamento de Matemática

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
2.1.2._Minuta_Ata_CD_Mat_09072019-compressed.pdf

Mapa I - Conselho de Departamento de Física

2.1.1. Órgão ouvido:
Conselho de Departamento de Física
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2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
2.1.2._Ata_CD_DF_29-05-2019-LR.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._Ata1.pdf

Mapa I - Conselho Académico

2.1.1. Órgão ouvido:
Conselho Académico

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
2.1.2._ATA_6_2019_CA_compressed.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:

O curso de Engenharia Física de 1º Ciclo tem como objectivo fundamental a qualificação de profissionais em diversos
domínios da Física preparando-os para poderem simultaneamente serem elementos ativos na inovação científica
nestes domínios e dotando-os das ferramentas tecnológicas necessárias para poderem aplicar o conhecimento
adquirido aos diversos domínios da sociedade desenvolvendo soluções tecnologicamente inovadoras para os
desafios que sociedade enfrenta. Adicionalmente, pretende-se que adquiram os conhecimentos complementares na
área da Matemática, da área da Química, nomeadamente em Materiais, bem como na área da Engenharia,
nomeadamente Programação e Electrónica que irão garantir a estes profissionais a preparação necessária para
acompanhar e aplicar os avanços científicos e tecnológicos que irão ocorrer ao longo dos seus percursos
profissionais.

3.1. The study programme’s generic objectives:
The course of 1st Cycle in Engineering Physics has as its fundamental objective the qualification of professionals in
several areas of Physics, preparing them to be simultaneously active elements in scientific innovation in these fields
and, providing them with the technological tools necessary to be able to apply the program. knowledge acquired in the
various domains of society developing technologically innovative solutions to the challenges facing society.
Additionally, it is intended that they acquire complementary knowledge in the area of   Mathematics, Chemistry, namely
Materials, as well as Engineering, namely Programming and Electronics, which will guarantee these professionals the
necessary preparation to follow and apply the advances. scientific and technological developments that will occur
throughout their professional career.

3.2. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes:
a)Adquirir conhecimentos gerais nas áreas da Física, Matemática e da Engenharia.
b)Desenvolvimento da capacidade para aplicar os princípios básicos dessas ciências a problemas tecnológicos
contemporâneos.
c)Desenvolvimento da capacidade para compreender os princípios científicos básicos dos desenvolvimentos
científicos mais recentes e aplicá-los às principais áreas da engenharia para suportar futuros avanços científicos e
tecnológicos.
d)Desenvolvimento da capacidade de análise, síntese e de adaptação a novas situações/problemas.
e)Desenvolvimento da capacidade de organização, planificação e gestão da informação.
f)Desenvolvimento da capacidade de trabalho em equipa num ambiente multicultural, multidisciplinar e com o uso de
línguas estrangeiras num ambiente profissional.
g)Aquisição da capacidade de aplicar os conhecimentos teóricos em exemplos práticos aliando ferramentas de
simulação computacional com implementação prática, ou seja, desenvolvimento do “saber fazer”.

3.2. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences) to be developed by the students:
a) Acquire general knowledge in the areas of Physics, Mathematics and Engineering.
b) Developing the ability to apply the basic principles of these sciences to contemporary technological problems.
c) Developing the ability to understand the basic scientific principles of the latest scientific developments and apply
them to key areas of engineering to support future scientific and technological advances.
d) Development of capacity for analysis, synthesis and adaptation to new situations / problems.
e) Development of capacity for information organization, planning and management.
f) Development of teamwork skills in a multicultural, multidisciplinary environment and with the use of foreign
languages   in a professional environment.
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g) Acquisition of the ability to apply theoretical knowledge in practical examples combining computational simulation
tools with practical implementation, ie development of “know-how”.

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 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) tem como objetivo fundamental ser um centro de excelência
para a educação de alto nível e para a criação, transmissão e difusão da cultura, da ciência e da tecnologia, e tem
ainda por missão estratégica contribuir para o desenvolvimento sustentável, em particular da sua região de inserção,
procurando ser um ator crítico e central no processo de afirmação da região no quadro regional, nacional e
transnacional. Neste sentido, reconhece-se à UTAD um espaço próprio e uma função crucial no seio do ensino
superior em Portugal, não só pela excelência identificada em determinadas áreas científicas, mas igualmente pela sua
contribuição para que as carências detetadas quanto a cursos de interesse local e regional sejam satisfeitas. A
estratégia de afirmação da UTAD passa também pela conquista de novos públicos e espaços de intervenção ao nível
da investigação e da contínua qualificação do seu corpo docente. Neste sentido, a UTAD prossegue políticas de
parcerias nacionais e internacionais que potenciam a sua internacionalização, nomeadamente no quadro
transfronteiriço. Assim, a atual proposta está perfeitamente alinhada com estes objetivos pois pretende contribuir para
reforçar o quadro de formação Nacional e Regional na área da Engenharia Física suportada por um esforço de
investigação científica nesta área e por formação contínua dos seus docentes. São também objetivos do curso o
suporte do tecido industrial local e regional contribuído para incorporação crescente de conhecimento de âmbito
tecnológico nestas indústrias.

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:

The University of Trás-os-Montes and Alto Douro (UTAD) aims to be a center of excellence for high level education and
for the creation, transmission and diffusion of culture, science and technology. Its strategic mission is to contribute to
sustainable development, particularly in its region of insertion, seeking to be a critical and central actor in the process
of affirming the region in the regional, national and transnational framework. In this sense, UTAD is recognized as
having its own space and a crucial role in higher education in Portugal, not only for the excellence identified in certain
scientific areas, but also for its contribution to the shortcomings detected in courses of local and international interest.
are met. UTAD's affirmation strategy also involves the conquest of new audiences and intervention spaces at the
research level and the continuous qualification of its faculty. In this sense, UTAD pursues national and international
partnership policies that enhance its internationalization, particularly in the cross-border framework. Thus, the current
proposal is perfectly aligned with these objectives as it intends to contribute to reinforce the National and Regional
training framework in the area of    Engineering Physics supported by an effort of scientific research in this area and by
continuous training of its teachers. The course aims also to support the local and regional industrial fabric contributed
to the increasing incorporation of technological knowledge in these industries.

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)

Mapa II - Engenharia Física

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

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

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



10/16/2019 NCE/19/1900249 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c4024280-de1d-9e83-85fc-5d9b1ac48284&formId=85b86316-88e2-abfe-eea2-… 6/89

the degree

Área Científica /
Scientific Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Minímos optativos* / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Física FIS 96
Matemática MAT 36
Engenharia ENG 36
Química QUI 12
(4 Items)  180 0  

4.3 Plano de estudos

Mapa III - Engenharia Física - 1º Ano/ 1º Semestre

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

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

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano/ 1º Semestre

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 MAT Semstral 162 T-30; TP-30; OT- 4,5 6
Análise Matemática I MAT Semestral 162 T-15; TP-45; OT-4,5 6
Química QUI Semestral 162 T-30; PL-30; OT-4,5 6
Física Experimental FIS Semestral 162 PL-60; OT-4,5 6
Programação ENG Semestral 162 T-30; PL-30; OT-4,5 6
(5 Items)       

Mapa III - Engenharia Física - 1º Ano/ 2º Semestre

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

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

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano/ 2º Semestre

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 Matemática II MAT Semestral 162 T-15; TP-45; OT-4,5 6
Física Geral FIS Semestral 162 T-30; TP-30; OT-4,5 6
Estatística Aplicada MAT Semestral 162 T-30; TP-30; OT-4,5 6
Laboratório de Física I FIS Semestral 162 PL-60; OT-4,5 6
Ciência dos Materiais QUI Semestral 162 TP-30; PL-30; OT-4,5 6
(5 Items)       

Mapa III - Engenharia Física - 2º Ano/ 1º Semestre
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4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Engenharia Física

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

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano/ 1º Semestre

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 Matemática
Complementar MAT Semestral 162 T-15; TP-45; OT-4,5 6

Física das Ondas FIS Semestral 162 T-30; TP-30; OT-4,5 6
Laboratório de Física II FIS Semestral 162 PL-60; OT-4,5 6
Termodinâmica e Física
Estatística FIS Semestral 162 T-30; TP-30; OT-4,5 6

Física e Mecânica dos
Meios Contínuos FIS Semestral 162 T-30; TP-30; OT-4,5 6

(5 Items)       

Mapa III - Engenharia Física - 2º Ano/ 2º Semestre

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

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

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano/ 2º Semestre

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)
Electromagnetismo FIS Semestral 162 T-30; TP-30; OT-4,5 6
Métodos Numéricos MAT Semestral 162 TP-30; PL-30; OT-4,5 6
Laboratório de Física III FIS Semestral 162 PL-60; OT-4,5 6
Eletrónica ENG Semestral 162 T-30; TP-30; OT-4,5 6
Programação Avançada ENG Semestral 162 TP-30; PL-30; OT-4,5 6
(5 Items)       

Mapa III - Engenharia Física - 3º Ano/ 1ª Semestre

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

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

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Ano/ 1ª Semestre

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Área Científica / Duração / Horas Trabalho / Horas Contacto / ECTS Observações /
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Curricular Unit Scientific Area (1) Duration (2) Working Hours (3) Contact Hours (4) Observations (5)
Ótica FIS Semestral 162 T-30; TP-30; OT-4,5 6
Sistemas Digitais ENG Semestral 162 TP-30; PL-30; OT-4,5 6
Mecânica Quântica e
Física Atómica FIS Semestral 162 T-30; TP-30; OT-4,5 6

Laboratório de Física IV FIS Semestral 162 PL-60; OT-4,5 6
Elementos de
Instrumentação ENG Semestral 162 TP-30; PL-30; 4,5 6

(5 Items)       

Mapa III - Engenharia Física - 3º Ano/ 2º Semestre

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

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

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Ano/ 2º Semestre

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)
Projeto FIS Semestral 324 OT-45 12
Processamento Digital
de Sinal ENG Semestral 162 TP-30; PL-30; OT-4,5 6

Física do Ambiente FIS Semestral 162 T-30; TP-30; OT-4,5 6
Biofísica Aplicada FIS Semestral 81 TP-30; OT-3 3
Biossensores FIS Semestral 81 TP-30; OT-3 3
(5 Items)       

4.4. Unidades Curriculares

Mapa IV - Álgebra Linear

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Álgebra Linear

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Linear algebra

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

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
T-30; TP-30; OT-4,5; Total-64,5

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
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<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Paula Maria Machado Cruz Catarino (30 T + 30 TP + 4,5 OT)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O principal objetivo é o de fornecer aos alunos as ferramentas necessárias para um bom desenvolvimento do cálculo
matricial essencial na área da engenharia. Como esta unidade curricular tem a duração de um semestre letivo, e
também um carácter introdutório na área de álgebra linear, é nosso objetivo transmitir conhecimentos essenciais
nesta área e dar uma visão tão ampla quanto possível, para tentar sensibilizar os alunos para esta área de Matemática.
Pretende-se, para além da transmissão de conhecimentos, que o aluno possa usar estes conhecimentos na sua
atividade e também para investigação em álgebra linear. Pretende-se que o aluno no final saiba utilizar os conceitos de
álgebra linear lecionados e seja capaz de utilizar e entender o cálculo matricial de um modo ágil. Resumindo pretende-
se que os alunos dominem ferramentas fundamentais da álgebra linear, com e sem o apoio de software específico.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The main objective is to provide students with the necessary tools for a good development of the essential matrix
calculus in the engineering area. As this course lasts one semester, and is also introductory in the area of   linear
algebra, it is our goal to impart essential knowledge in this area and give as wide a view as possible to try to make
students aware of this area of   mathematics. It is intended, in addition to the transmission of knowledge, that the
student can use this knowledge in their activity and also for research in linear algebra. It is intended that the student in
the end learn to use the concepts of linear algebra taught and be able to use and understand the matrix calculus in an
agile way. In short, students are expected to master fundamental tools of linear algebra with and without specific
software support.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Matrizes. Operações com matrizes.
Método de eliminação de Gauss.
O Teorema de Rouché.
Matrizes Hermíticas e matrizes simétricas.
Inversa de uma matriz.
2. Determinantes.
Definição e propriedades.
Teorema de Laplace.
Aplicações da Teoria dos Determinantes.
A Regra de Cramer.
Cálculo da inversa de uma matriz através da matriz adjunta.
Valores e vetores próprios.
3. Espaços vetoriais.
Definição e exemplos de espaços vetoriais.
Propriedades.
Subespaço vetorial.
Base e dimensão de um espaço vetorial.
Soma, interseção e reunião de subespaços vetoriais.
Mudança de base.
4. Aplicações lineares.
Definição e exemplos.
Propriedades.
Subespaços núcleo e imagem de uma aplicação linear.
Matriz de uma aplicação linear.
Efeito da mudança de base na matriz de uma aplicação linear.
Diagonalização de endomorfismos.
5. Geometria do plano e do espaço. 
Produto interno e externo (em R3).
Produto misto. 
Ortonormalização de bases.
6. Quádricas.

4.4.5. Syllabus:
1. Matrices. Matrix operations.
Gauss elimination method.
Rouché's theorem.
Hermetic matrices and symmetric matrices.
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Inverse of an array.
2. Determinants.
Definition and properties.
Laplace's theorem.
Applications of Determinant Theory.
Cramer's Rule.
Calculation of the inverse of a matrix through the adjunct matrix.
Eigenvalues   and eigenvectors.
3. Vector spaces.
Definition and examples of vector spaces.
Properties.
Vector subspace.
Base and dimension of a vector space.
Sum, intersection, and gathering of vector subspaces.
Base change.
4. Linear applications.
Definition and examples.
Properties.
Core and image subspaces of a linear application.
Matrix of a linear application.
Effect of base change on matrix of a linear application.
Diagonalization of endomorphisms.
5. Plane and space geometry.
Internal and external product (in R3).
Mixed product.
Base normalization.
6. Quadrics.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos desta unidade curricular são centrados nos aspetos básicos de Álgebra Linear, que é o tema que,
segundo os objetivos, o aluno deve aprender e dominar.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The contents of this course are focused on the basic aspects of Linear Algebra, which is the subject that, according to
the objectives, the student must learn and master.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular contém três tipos de aulas: aulas do tipo teórico, aulas do tipo teórico-práticas e aulas de
orientação tutorial. Nas aulas teóricas é feita a apresentação do corpo teórico necessário à introdução dos conteúdos
básicos em álgebra linear. Por vezes são complementadas com alguns exemplos que elucidam melhor os conceitos
que estão a ser transmitidos. Nas aulas teórico-práticas são propostos problemas/exercícios, alguns deles são
resolvidos durante as aulas e outros são sugeridos para trabalho autónomo. As dúvidas podem ser apresentadas, no
início ou final das aulas ou no período da aula tutorial. A bibliografia adotada é indicada e orientada aos alunos para o
seu uso correto durante qualquer uma destas aulas e sempre que o docente entenda ser oportuno. Por vezes será
dado a conhecer as potencialidades da Calculadora Gráfica e do Computador (software Scilab) na área da Álgebra
Linear. Os alunos poderão desta forma confirmar rapidamente os cálculos por eles efetuados.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The curricular unit contains three types of classes: theoretical classes, theoretical-practical classes and tutorials.
Theoretical classes present the theoretical body necessary to introduce the basic contents in linear algebra.
Sometimes they are complemented by some examples that further elucidate the concepts being conveyed. In practical
classes problems / exercises are proposed, some of them are solved during the classes and others are suggested for
autonomous work. Questions may be asked at the beginning or end of class or during the tutorial class period. The
adopted bibliography is indicated and oriented to the students for its correct use during any of these classes and
whenever the teacher thinks it is appropriate. Sometimes it will be made known the potentialities of the Graphing
Calculator and Computer (Scilab software) in the area of   Linear Algebra. Students will then be able to quickly confirm
their calculations.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A exposição feita pelo docente durante as aulas, 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.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The lecture given by the teacher during the classes, as well as the bibliography provided and the proposed projects,
give the student the means to gain their autonomy to follow or apply their studies in Linear Algebra.

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 &
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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.
- Paula Catarino. (2011). Álgebra Linear: Problemas/exercícios – uma proposta de apoio às aulas do tipo teórico-prática
(Série Didática Ciências Puras, nº 56). Vila Real: UTAD. ISBN: 978-972-669-987-3.-

Mapa IV - Análise Matemática I

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Análise Matemática I

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Mathematical Analysis I

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

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
T-15; TP-45; OT-4,5; Total-64,5

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Eurica Manuela Novo Lopes Henriques (15 T + 45 TP + 4,5 OT)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer conceitos fundamentais da Análise Matemática elementar, com especial ênfase no cálculo diferencial e
integral de funções de uma variável real, necessários ao prosseguimento de estudos. 
Desenvolver capacidades de cálculo e abstração de modo a que os conhecimentos adquiridos possam ser utilizados
na resolução de problemas em contextos diversos de Física e Engenharia.
Fomentar o desenvolvimento de competências transversais.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Provide fundamental concepts of elementary mathematical analysis, with special emphasis on the differential and
integral calculus of functions of a real variable, necessary for further studies.
Develop calculation and abstraction skills so that the acquired knowledge can be used to solve problems in different
contexts of Physics and Engineering.
Foster the development of transversal competences.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
I - Generalidades sobre Funções Reais de Variável Real.
II - Cálculo Diferencial e Continuidade - Definições. Resultados
III - Cálculo integral e aplicações. Integrais indefinidos (primitivas). Métodos de primitivação. Integrais definidos



10/16/2019 NCE/19/1900249 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c4024280-de1d-9e83-85fc-5d9b1ac48284&formId=85b86316-88e2-abfe-eea2… 12/89

(integral de Riemann). Aplicações do cálculo integral
IV - Sucessões e Séries Numéricas. Definições e propriedades. Critérios de convergência. 
V - Séries de funções. Séries de Potências. Séries de Fourier

4.4.5. Syllabus:
I - Generalities of Real Functions of Real Variables.
II - Differential Calculus and Continuity - Definitions. Results
III - Integral calculation and applications. Undefined integrals (primitive). Primitivation methods. Defined integrals
(Riemann integral). Applications of integral calculus
IV - Successions and Numerical Series. Definitions and properties. Convergence Criteria.
V - Series of functions. Power Series. 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 e use ferramentas e técnicas matemáticas
analíticas que lhe possibilitarão dar resposta a várias questões relacionadas com uma variedade de fenómenos do
domínio da física e da engenharia.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The established syllabus enables students to learn and use analytical mathematical tools and techniques that will
enable them to answer various questions related to a variety of physics and engineering phenomena.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teóricas (T), é feita uma exposição 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), it is made an exposition of the various subjects that appear in the syllabus of the
Curricular Unit, complemented by the presentation of examples and exercise proposals. In the theoretical-practical
classes (TP), students are accompanied in solving exercises related to the subjects taught in classes T. It is intended
that the students are as autonomous as possible, ie follow the various subjects exposed in classes T, performing the
exercises proposed by the teachers.

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 ÛC division into theoretical and practical classes allows, on the one hand, an adequate formalization of the
contents; on the other hand, the consolidation of the knowledge presented in real cases. The realization 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:
E.L. Lima, Curso de Análise, Vol.1 
J. Santos Guerreiro, Curso de Análise Matemática
J. Campos Ferreira, Introdução à Análise Matemática
H. Anton, Calculus with analytic geometry
H. Flanders, Calculus
J. Carvalho e Silva & C. M. Franco Leal, Análise Matemática Aplicada
J. Carvalho e Silva, Princípios de Análise Matemática Aplicada

Mapa IV - Química

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Química

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Chemistry

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
QUI
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4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
T-30; PL-30; OT-4,5

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Pedro Manuel de Melo Bandeira Tavares (30 T + 30 PL)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreender os fundamentos das reacções químicas
Saber elaborar cálculos estequiométricos. 
Compreender o equilíbrio químico e saber efetuar os respetivos cálculos.
Compreender a estrutura atómica e a sua relação com as propriedades físicas e químicas dos elementos.
Compreender os diferentes tipos de ligação química.
Tomar conhecimento com as leis de velocidade de uma reação e saber efetuar cálculos sobre dados cinéticos
experimentais.
Saber acertar equações de oxidação-redução.
Compreender o funcionamento das pilhas galvânicas primárias e a série de potenciais padrão de redução.
Compreender as pilhas eletrolíticas secundárias e efetuar cálculos simples.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Understand the fundamentals of chemical reactions
Know how to elaborate stoichiometric calculations.
Understand the chemical balance and know how to perform their calculations.
Understand the atomic structure and its relationship to the physical and chemical properties of elements.
Understand the different types of chemical bonding.
Know the speed laws of a reaction and know how to perform calculations on experimental kinetic data.
Know how to get right oxidation-reduction equations.
Understand the operation of primary galvanic cells and the range of potential reduction potentials.
Understand secondary electrolyte cells and perform simple calculations.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Aulas teóricas
1. Relações mássicas em Reações Químicas
2. Equilíbrio químico
3. Relações periódicas entre os elementos
4. Ligação química: iónica, covalente (molecular e não molecular) e metálica
5. Cinética química.
6. Fundamentos de eletroquímica.

Aulas práticas
Execução de 6 trabalhos práticos e respetivos relatórios e 8 aulas de resolução de problemas de aplicação dos
conteúdos programáticos das aulas teóricas.

4.4.5. Syllabus:
Theoretical classes
1. Mass Relations in Chemical Reactions
2. Chemical Balance
3. Periodic relations between elements
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4. Chemical bond: ionic, covalent (molecular and non-molecular) and metallic
5. Chemical kinetics.
6. Fundamentals of electrochemistry.

Practical classes
Execution of 6 practical assignments and related reports and 8 problem-solving classes for the application of the
syllabus.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A química é uma ciência fundamental para qualquer aluno integrado num ciclo de estudos em Engenharia e em
particular em Engenharia Física. É de grande importância a aquisição de conhecimentos relacionados com as reações
químicas, os cálculos de estequiometria, de equilíbrio químico e a relação entre as configurações eletrónicas e as
propriedades, por forma a compreender a Tabela Periódica dos elementos. Para compreender a estrutura da matéria é
importante abordar a ligação química, para poder prever algumas das propriedades físicas dos elementos e
compostos, como por exemplo o ponto de fusão ou ebulição. Finalmente é importante abordar os fundamentos da
velocidade das reações para poder compreender os fatores que a influenciam.
As aulas P consistem na execução de trabalhos práticos, relacionados com a matéria lecionada nas aulas T. Nas aulas
de resolução de problemas pretende-se a consolidação dos conhecimentos adquiridos.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Chemistry is a fundamental science for any student in a cycle of studies in Engineering and in particular in Physical
Engineering. It is very important to acquire knowledge related to chemical reactions, calculations of stoichiometry,
chemical equilibrium and the relationship between electronic configurations and properties, in order to understand the
Periodic Table of the elements. To understand the structure of matter it is important to address chemical bonding in
order to predict some of the physical properties of elements and compounds, such as melting or boiling point. Finally,
it is important to address the fundamentals of the speed of reactions in order to understand the factors that influence
it.
The P classes consist of the execution of practical work, related to the subject taught in the T classes. The problem
solving classes are intended to consolidate the acquired knowledge.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conteúdos programáticos são ministrados recorrendo ao quadro e a meios audiovisuais para a apresentação de
esquemas, figuras e tabelas. Serão usados exemplos de aplicação para facilitar a compreensão dos conceitos e
estimular a participação e o desenvolvimento do raciocínio crítico dos alunos. Nas aulas práticas executam-se
trabalhos laboratoriais, com os alunos as elaborar relatórios contendo as grandezas medidas e calculadas. Também
se resolvem exercícios de aplicação em fichas de problemas e discutem-se questões levantadas pelos alunos no
âmbito dos objetivos da disciplina.
Os alunos passam por uma etapa de avaliação contínua, com peso de 30%, que inclui a assiduidade, os relatórios das
aulas práticas e a realização de avaliações práticas escritas complementada pela realização de duas frequências
avaliação (com peso de 70%). Em alternativa à realização das frequências, o aluno poderá ser avaliado por exame final
em época normal ou em época de recurso.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The syllabus is taught using the board and audiovisual media for the presentation of diagrams, figures and tables.
Application examples will be used to facilitate understanding of concepts and to stimulate the participation and
development of critical thinking of students. In the practical classes are performed laboratory work, with students to
prepare reports containing the measured and calculated quantities. Application exercises in problem sheets are also
solved and questions raised by students within the scope of the course objectives are discussed.
Students go through a 30% continuous assessment stage, which includes attendance, practical class reports and
written practical assessments complemented by the completion of two assessment frequencies (weighing 70%). As an
alternative to taking the exams, the student may be assessed by final exam in the normal or appeal period.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O método de ensino está de acordo com os objetivos propostos para a unidade curricular. A natureza expositiva das
aulas teóricas permite transmitir os conhecimentos fundamentais de Química. O modelo dinâmico da aula, com o
incentivo à participação dos alunos, permite desenvolver a sua capacidade crítica, raciocínio científico, integração de
conhecimentos e, de um modo geral, motivação para esta unidade curricular.
A execução de trabalhos práticos nas aulas laboratoriais, a discussão dos seus resultados, as aulas teórico-práticas e
a realização de avaliação contínua, dividida em componente teórica e prática, favorece a consolidação gradual dos
conhecimentos adquiridos.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching method is in accordance with the objectives proposed for the course. The expository nature of the
lectures allows to convey the fundamental knowledge of chemistry. The dynamic model of the classroom, with the
encouragement of student participation, enables them to develop their critical capacity, scientific reasoning,
integration of knowledge and, in general, motivation for this course.
The execution of practical work in the laboratory classes, the discussion of their results, the theoretical-practical
classes and the continuous assessment, divided into theoretical and practical component, favors the gradual
consolidation of the acquired knowledge.
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4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Química, Raymond Chang 11º edição

Mapa IV - Física Experimental

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Física Experimental

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Experimental Physics

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

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
PL-60; OT-4,5; Total-64,5

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Carlos Manuel Margarido Matias (30 PL + 4,5 OT)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Daniel Moreira Lopes Alexandre (30 PL)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta UC tem como principal objetivo a aquisição de conhecimentos e competências na área da experimentação em
ciências físicas. Os alunos deverão apreender conhecimentos básicos sobre planeamento de experiências, métodos e
técnicas experimentais, incluindo o contacto com aparelhos de medida, obter conhecimento sobre análise estatística e
erros experimentais e sobre a escrita de artigos científicos. 

Realizar de um conjunto de experiências-base da física clássica e moderna no laboratório, incluindo a medição de
constantes físicas fundamentais. Dominar os principais métodos, técnicas e aparelhos experimentais. Incutir a
qualidade da medição através da obtenção rigorosa de grandezas diretas e indiretas e de incertezas experimentais.
Analisar e discutir os resultados à luz dos modelos físicos subjacentes. Dominar ferramentas básicas de medição e
dispositivos eletrónicos. Aprender a sintetizar e estruturar os resultados experimentais, gráficos e análises na forma
de um relatório escrito.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This course aims to acquire knowledge and skills in the area of   experimentation in the physical sciences. Students
should learn basic knowledge about experimental design, methods and experimental techniques, including contact
with measuring devices, gain knowledge of statistical analysis and experimental errors, and writing scientific articles.

Conduct a set of basic experiments in classical and modern physics in the laboratory, including the measurement of
fundamental physical constants. Master the main methods, techniques and experimental devices. To instill the quality
of measurement by rigorously obtaining direct and indirect quantities and experimental uncertainties. Analyze and
discuss the results in light of the underlying physical models. Master basic measuring tools and electronic devices.
Learn how to synthesize and structure experimental results, graphs and analysis in the form of a written report.
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4.4.5. Conteúdos programáticos:
Planeamento experimental, medidas experimentais, erros sistemáticos, correções empíricas, registos experimentais;
Introdução aos métodos experimentais, apresentação de resultados e elaboração de relatórios escritos.
Apresentação gráfica de resultados e sua análise;
Estimular a análise crítica da atividade laboratorial
Introdução à determinação e análise de incertezas experimentais. 
Introdução à Instrumentação. Utilização correta de instrumentos simples 
Introdução ao funcionamento e utilização de instrumentos complexos. 
Medição de frequência, amplitude e fase de sinais elétricos periódicos. 
Tópicos sobre aquisição, tratamento e armazenamento de dados experimentais.

Execução de trabalhos práticos:

1. Experiência do pêndulo simples
2. Experiência de Thomson: determinação da relação carga/massa de partículas
3. Experiência de Millikan (gota de óleo)
4. Experiência de Planck
5. Velocidade de propagação da luz no ar e em meios transparentes
6. Propagação de ondas mecânicas em sólidos

4.4.5. Syllabus:
Experimental planning, experimental measurements, systematic errors, empirical corrections, experimental records;
Introduction to experimental methods, presentation of results and writing of written reports.
Graphical presentation of results and their analysis;
Stimulate critical analysis of laboratory activity
Introduction to the determination and analysis of experimental uncertainties.
Introduction to Instrumentation. Correct use of simple instruments
Introduction to the operation and use of complex instruments.
Frequency, amplitude and phase measurement of periodic electrical signals.
Topics on experimental data acquisition, processing and storage.

Execution of practical work:

1. Simple pendulum experiment
2. Thomson Experiment: Determination of Particle Charge / Mass Ratio
3. Millikan Experience (Oil Drop)
4. Planck Experience
5. Speed   of light propagation in air and transparent media
6. Mechanical Wave Propagation in Solids

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Durante o processo de aprendizagem nesta unidade curricular os alunos poderão conhecer uma série de métodos
experimentais adequados à observação de processos e leis da Física, tais como: leis de Newton, força de atrito,
trabalho e energia e movimento oscilatório, entre outros. Através desse conhecimento estarão melhor preparados para
as unidades curriculares seguintes de Laboratórios de Física. Do mesmo modo, com o conhecimento de uma série de
elementos estatísticos básicos tais como média aritmética, desvio médio e padrão e regressão linear, ficarão muito
mais habilitados a analisar resultados experimentais nas futuras UCs laboratoriais. Finalmente, atendendo ao facto
que hoje em dia cada vez mais existe a necessidade de divulgar trabalho científico em revistas da especialidade, os
alunos poderão ter um primeiro contacto com a escrita de artigos científicos.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
During the learning process in this course, students will be able to learn about a series of experimental methods
suitable for observing processes and laws of physics, such as: Newton's laws, force of friction, work and energy and
oscillatory motion, among others. Through this knowledge you will be better prepared for the following course units of
Physics Labs. Similarly, knowing a number of basic statistical elements such as arithmetic mean, mean and standard
deviation, and linear regression will make them much better able to analyze experimental results in future laboratory
UCs. Finally, given the fact that nowadays there is an increasing need to disseminate scientific work in journals,
students may have a first contact with the writing of scientific articles.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular conjugará aulas teóricas, nas quais serão apresentados todos os fundamentos teóricos
necessários e aulas teórico-práticas, onde os alunos poderão resolver exercícios sobre os temas lecionados. 
Nesta unidade curricular serão realizados dois testes teórico-práticos, consistindo em planeamento e análise de
experiências, grandezas e unidades, elaboração de tabelas e gráficos e análise de dados (média, desvio médio, desvio
padrão, regressão linear). A avaliação será complementada com a escrita por cada um dos alunos de um artigo
científico de divulgação simples (incluindo introdução, métodos, resultados, gráficos e tabelas, discussão e
bibliografia). Cada um dos testes contará com 30% para a classificação final, tendo o artigo um peso de 40% na
mesma classificação.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
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The curricular unit will combine theoretical classes, which will present all the necessary theoretical foundations and
practical classes, where students can solve exercises on the subjects taught.
In this course will be conducted two theoretical and practical tests, consisting of planning and analysis of experiments,
quantities and units, preparation of tables and graphs and data analysis (mean, mean deviation, standard deviation,
linear regression). The assessment will be complemented by each student's writing of a simple science paper
(including introduction, methods, results, graphs and tables, discussion and bibliography). Each test will have 30% for
the final classification, with the article weighting 40% in the same classification.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O objetivo desta unidade curricular não é apenas a realização de trabalho prático experimental em termos de
laboratório, mas sim o de preparar os alunos para a futura execução desse trabalho experimental. Com os
conhecimentos e competências adquiridos tanto nas aulas teóricas como com os exercícios resolvidos nas aulas
teórico-práticas os alunos estarão melhor habilitados a realizar trabalhos experimentais com sucesso, bem como
escrever relatórios de experiências de forma adequada e, num futuro possível, poder mesmo escrever artigos
científicos em revistas da especialidade.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The objective of this course is not only to perform practical experimental work in terms of the laboratory, but to
prepare students for the future execution of this experimental work. With the knowledge and skills acquired in both
lectures and exercises solved in lectures, students will be better able to perform experimental work successfully, as
well as write experience reports properly and, in the possible future, even write. scientific articles in journals.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
MENDES; P. (1998) Física Experimental, Univ. Coimbra.
CAMPOS, N. Ayres de. Introdução à análise de dados. Departamento de Física, Universidade de Coimbra.
ALONSO, M. & FINN, E. (1999). Física. Addison-Wesley Iberoamericana.

Mapa IV - Programação

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Programação

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Programming

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

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
T-30; PL-30; OT-4,5; Total-64,5

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Pedro José de Melo Teixeira Pinto (30 T + 30 PL + 4,5 OT)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

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 correta 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 para 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):
Provide students with the necessary knowledge for the correct use and development of algorithms in the field of
computer programming, namely:
Knowledge of the different typologies of algorithms;
Knowledge of algorithms for solving some classical computer science problems (with special emphasis on search and
sort algorithms);
Knowledge in the formalization of algorithms;
Knowledge of the effectiveness of the algorithms used as well as the underlying analysis methodology;
Knowledge of the data structures involved and their effective manipulation.

Contextualize this programming to understand the software development cycle, as well as the methodologies used.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Breve revisão dos conceitos de:
endereçamento de memória 
estruturas de dados compostas : vetores 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:
Brief review of the concepts of:
memory addressing
composite data structures: vectors and matrices; structures.
sequential files: structure; information processing.

Introduction to algorithm analysis:
RAM model.
asymptotic analysis.

Types of algorithms and data structures:
recursion, division-and-conquest, dynamic programming, greedy algorithms, evolutionary algorithms, random
algorithms.
lists - basic operations; linked lists; stacks and queues;
binary trees - basic operations; path algorithms; heaps; splay, AVL and red-black trees;
graphs - path algorithms; MSTs; shortest way; network flow.

Search and sort using vectors:
binary search using BSTs, hashing;
quicksort, merge sort, heapsort, radix sort.

Software Engineering.
Software life cycle: design, implementation, testing and debugging.
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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, de modo a poderem desenvolver programas de computador (relativamente
elementares).
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 program of this course allows students to acquire the necessary knowledge of the operation of a
comprehensive programming language so that they can develop (relatively elementary) computer programs.
The theoretical-practical component also allows the application of this knowledge, encouraging the development and
critical application of problem solving methodologies using programming.
Finally, it is intended that the work developed over the contact hours allows the development of individual work skills
and autonomous work capacity and self-assessment.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino dos conteúdos da UC baseia-se na exposição teórica dos conceitos seguida de discussão prática baseada
em exemplos. Estes conceitos são apresentados e discutidos nas aulas teóricas de uma forma evolutiva, onde a
complexidade vai aumentando à medida que os conceitos são apresentados. 
Nas aulas PL, estes conceitos teóricos são aplicados na resolução de exercícios práticos que ilustrem a sua utilização
e é utilizado um software de desenvolvimento em linguagem. C.
A complexidade e abrangência dos exercícios práticos aumentam gradualmente ao longo do semestre.
Os alunos são avaliados preferencialmente através da realização de uma Componente Teórica e uma Componente
Prática A CT consiste em duas provas escritas e a CP em seis trabalhos práticos adequadamente espaçados no
período letivo. A classificação da CP (Nota CP) é a média aritmética das cinco melhores classificações dos trabalhos
práticos.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching of UC content is based on theoretical exposition of concepts followed by practical discussion based on
examples. These concepts are presented and discussed in lectures in an evolutionary manner, where complexity
increases as the concepts are presented.
In PL classes, these theoretical concepts are applied in the resolution of practical exercises that illustrate their use and
language development software is used. Ç.
The complexity and scope of the practical exercises gradually increases over the semester.
Students are preferably assessed by completing a Theoretical Component and a Practical Component. The TC consists
of two written tests and the CP in six practical works adequately spaced during the school term. The PC grade (CP
grade) is the arithmetic average of the five best classifications of practical work.

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 teaching / learning methodology adopted (lectures in which concepts are introduced through the exploration of
case studies and hands-on classes in which students gain skills and “know-how” through supervised work) enables
the learning of basic language structures. and the methodologies involved, while the approach from small case studies
used in the theoretical classes, allows a strong interaction and development of analysis skills by the students. The
required work should be complemented by unsupervised self-employment.

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, FCA
Weiss, M.A., Data Structures and Algorithm Analysis in C-

Mapa IV - Análise Matemática II

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Análise Matemática II
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4.4.1.1. Title of curricular unit:
Mathematical Analysis II

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

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
T-15; TP-45; OT-4,5; Total-64,5

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
José Luis dos Santos Cardoso (15T + 45 TP + 4,5 OT)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que o aluno se familiarize com um universo a uma ou várias variáveis, e
que adquira e domine conceitos e técnicas da área da análise que lhe permitam compreender e interpretar alguns
fenómenos da vida real. 
Como objetivos específicos necessários para alcançar aqueles objetivos, pretende-se que o aluno transponha os
resultados sobre limites, continuidade, diferenciabilidade e integrabilidade de funções reais de uma variável real para
as funções vetoriais de várias variáveis reais. 
Pretende-se, também, que o aluno represente e interprete geometricamente aqueles conceitos e que os aplique no
estudo do domínio, contradomínio e comportamento de alguns exemplos de funções ou dos respetivos conjuntos de
nível, assim como em problemas de otimização ou de medidas de área de superfícies, medidas de volume de sólidos e
noutros conceitos físico-matemáticos.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended that the student becomes familiar with a universe with one or several variables, and
to acquire and master concepts and techniques in the area of   analysis that allow him to understand and interpret some
real life phenomena.
As specific objectives necessary to achieve those objectives, it is intended that the student transpose the results on
limits, continuity, differentiability and integrability of real functions of a real variable to the vector functions of several
real variables.
It is also intended that the student geometrically represent and interpret those concepts and apply them in the study of
the domain, contradiction and behavior of some examples of functions or their level sets, as well as problems of
optimization or area measurements. surface measurements, volume measurements of solids and other physical-
mathematical concepts.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1- Estrutura algébrica e topológica de IR^n.
2. Funções de IR^n em IR^m. 
2.1. Generalidade sobre funções: gráficos e conjuntos de nível. 
2.2. Limites e continuidade.
2.3. Diferenciabilidade: derivadas parciais e direcionais; derivada da função composta. Derivadas parciais de ordem
superior e Teorema de Schwarz. Derivação implícita. 
2.4. Aplicações: plano tangente, Teorema de Taylor. Extremos livres e condicionados; método dos multiplicadores de
Lagrange.
3. Integrais múltiplos.
3.1. Teorema de Fubini; transformação de coordenadas de integração
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3.2. Aplicações: cálculo de áreas e volumes; massa, centro de massa e momentos de inércia
3.3. Integrais de linha: curvas e caminhos, integral de linha de um campo escalar e de um campo vetorial; campos
gradientes e potenciais escalares. Cálculo do trabalho realizado por um campo de forças. Teorema de Green.
3.4. Integrais de superfície: áreas, fluxo de um campo vetorial. Teoremas de Gauss e Stokes.
4. Alguns exemplos de Equações Diferenciais.

4.4.5. Syllabus:
1- Algebraic and topological structure of IR ^ n.
2. IR ^ n functions on IR ^ m.
2.1. Generality of functions: graphs and level sets.
2.2. Limits and continuity.
2.3. Differentiability: partial and directional derivatives; derived from the compound function. Higher order partial
derivatives and Schwarz's theorem. Implicit derivation.
2.4. Applications: tangent plane, Taylor's theorem. Free and conditioned extremes; Lagrange multiplier method.
3. Multiple integrals.
3.1. Fubini's theorem; integration coordinate transformation
3.2. Applications: area and volume calculation; mass, center of mass and moments of inertia
3.3. Line integrals: curves and paths, line integrals of a scalar field and a vector field; gradient fields and scalar
potentials. Calculation of work performed by a force field. Green's theorem.
3.4. Surface integrals: areas, flow of a vector field. Gauss and Stokes theorems.
4. Some examples of Differential Equations.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A familiarização do aluno com os princípios básicos de análise de funções reais e vetoriais de várias variáveis reais,
essencialmente no cálculo diferencial, integral e vetorial, permite-lhe não só adquirir técnicas e ferramentas para lidar
com funções vetoriais de várias variáveis reais como também lhe permite ganhar a capacidade de ler e interpretar
fenómenos que dependem de uma ou várias variáveis.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The student's familiarity with the basic principles of real and vector function analysis of various real variables,
essentially in differential, integral, and vector calculations, not only enables him to acquire techniques and tools for
dealing with vector functions of various real variables, but also allows you to gain the ability to read and interpret
phenomena that depend on one or several variables.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os alunos são motivados a participar ativamente nas aulas.
- Nas aulas teóricas são expostos os conceitos e resultados seguidos de exemplos explicativos. 
Paralelamente à apresentação dos conceitos, os alunos são questionados frequentemente para os estimular a ter
participação ativa no desenrolar da aula.
São propostos, para trabalho de casa, a resolução de alguns exercícios ou a prova de algumas propriedades, podendo
estes ser considerados para valorizar (nunca negativamente) a classificação da avaliação contínua (no máximo de 2
valores). 
- Nas aulas teórico-práticas são apresentados problemas e exercícios que o aluno deverá procurar solucionar de
forma a consolidar os conceitos expostos nas aulas teóricas, levando o aluno a intuir, conjeturar e provar com rigor.

Os alunos serão avaliados por avaliação contínua por realização de 2 frequências ao longo do semestre. Em
alternativa poderão realizar um exame final.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Students are motivated to actively participate in class.
- Theoretical classes expose the concepts and results followed by explanatory examples.
Parallel to the presentation of the concepts, students are often asked to encourage them to actively participate in the
course.
For homework, it is proposed to solve some exercises or proof of some properties, which can be considered to value
(never negatively) the continuous assessment classification (maximum 2 values).
- In practical classes are presented problems and exercises that the student should seek to solve in order to
consolidate the concepts exposed in the theoretical classes, leading the student to intuit, conjecture and prove
rigorously.

Students will be assessed by continuous assessment by performing 2 frequencies throughout the semester.
Alternatively, they may take a final exam.

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 opcional de exercícios e demonstrações que podem ser valorizadas na avaliação contínua e a resolução
de problemas e exercícios por parte dos alunos com a ajuda de outros colegas e do docente nas aulas teórico-
práticas, 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 na área de Análise Matemática II e em
áreas que com ela relacionadas. A interação entre docente - aluno e aluno - aluno, durante as aulas faz com que haja
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uma maior compreensão dos conceitos e resultados, que melhoram o espírito de trabalho de equipa 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 concepts exposition and results related to the program of the course unit in lectures by the teacher, the optional
resolution of exercises and demonstrations that can be valued in continuous assessment and the resolution of
problems and exercises by students with the help of other colleagues and students. of the teacher in the theoretical-
practical classes, give the student the means, through his study, to understand the contents of the curricular unit, as
well as acquire their autonomy in solving problems and exercises in the area of   Mathematical Analysis II and in areas
that related to her. The interaction between teacher - student and student - student, during the classes, gives a better
understanding of the concepts and results, which improve the teamwork spirit and also a better perception of the
students' difficulties.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Altino Santos e Sandra Ricardo, Tópicos de Análise Matemática em IR^n, Sílabo, ISBN: 978-972-618-745-5 
A. Breda e J. Costa, Cálculo com Funções de Várias Variáveis, McGraw-Hill, 1996
F. R. Dias Agudo, Análise Real - Vol 1, Escolar Editora, ISBN: 9725920791
J. E. Marsden and A. J. Tromba, Vector Calculus, W. H. Freeman and Company

Mapa IV - Física Geral

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Física Geral

4.4.1.1. Title of curricular unit:
General Physics

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

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
T-30; TP-30; OT-4,5; Total-64,5

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Joaquim Bernardino De Oliveira Lopes (30T + 4,5 OT)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
José Paulo Cerdeira Cleto Cravino (30 TP)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular destina-se à aquisição de conhecimentos sobre mecânica Newtoniana, a sua aplicação a
problemas físicos básicos, como o movimento planetário ou o oscilador harmónico, introduzindo os formalismos de
Lagrange e de Hamilton. Fornece ainda aos estudantes a prática de técnicas matemáticas fundamentais e princípios
básicos da Física.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This course unit is designed to gain knowledge about Newtonian mechanics, its application to basic physical
problems, such as planetary motion or the harmonic oscillator, introducing the Lagrange and Hamilton formalisms. It
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also provides students with the practice of fundamental mathematical techniques and basic principles of physics.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Grandezas físicas (unidades e análise dimensional, ordens de grandeza)
2. Cinemática de uma partícula 
3. Dinâmica de uma partícula e as leis do movimento
4. Trabalho e energia 
5. Conservação de energia Forças conservativas. Energia potencial e energia mecânica. Noções de cálculo vetorial.
6. Momento linear e conservação do momento linear Centro de massa e momento linear de um sistema de partículas.
Conservação do momento linear.
7. Colisões Conservação do momento linear total durante colisões elásticas e inelásticas. Exemplos
8. Momento angular e momento de forças ou torque Equação dos momentos. Forças centrais. Problema de Kepler e
átomo de hidrogénio. Momento angular de um sistema de partículas. Conservação do momento angular total para um
sistema isolado
9. Gravitação Lei da gravitação universal. Massas gravitacional e inercial. Órbitas dos planetas; as três leis de Kepler.
Marés.
10. Relatividade Restrita
11. Introdução ao formalismo lagrangeano e hamiltoneano.

4.4.5. Syllabus:
1. Physical quantities (units and dimensional analysis, orders of magnitude)
2. Kinematics of a Particle
3. Particle dynamics and the laws of motion
4. Work and energy
5. Energy conservation Conservative forces. Potential energy and mechanical energy. Notions of vector calculus.
6. Linear momentum and conservation of linear momentum Center of mass and linear momentum of a particle system.
Conservation of linear momentum.
7. Collisions Conservation of the total linear momentum during elastic and inelastic collisions. Examples
8. Angular momentum and momentum of forces or torque Equation of moments. Central forces Kepler's problem and
hydrogen atom. Angular momentum of a particle system. Conservation of total angular momentum for an isolated
system
9. Gravitation Law of universal gravitation. Gravitational and inertial masses. Orbits of the planets; Kepler's three laws.
Tides
10. Restricted Relativity
11. Introduction to Lagrangean and Hamiltonian formalism.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objetivos a atingir pelos estudantes, na medida em que se
utilizam as situações mais simples para o desenvolvimento e consolidação conceptual dos princípios físicos da
Mecânica Clássica.
Depois a exploração e aplicação desses conceitos será utilizada para o estudo de outros fenómenos, tais como os
ondulatórios. O conhecimento da descrição e análise destes fenómenos é um problema fundamental em engenharia
pela sua ubiquidade e também porque o seu conhecimento é central para todos os problemas de controlo.
Nas aulas teórico-práticas e como trabalho autónomo, os estudantes devem aplicar os conhecimentos a situações que
lhe são propostas (séries de problemas) ou, a outras que podem encontrar na bibliografia recomendada.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus is consistent with the objectives to be achieved by the students, as the simplest situations are used for
the development and conceptual consolidation of the physical principles of Classical Mechanics.
Then the exploration and application of these concepts will be used for the study of other phenomena, such as
undulatory. Knowledge of the description and analysis of these phenomena is a fundamental engineering problem
because of its ubiquity and also because its knowledge is central to all control problems.
In theoretical-practical classes and as self-employed work, students should apply the knowledge to situations
proposed (problem series) or others that can be found in the recommended bibliography.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A estrutura de lecionação da UC assenta em duas componentes:
a) Plano de aulas teóricas onde se privilegiam os conteúdos de cada capítulo que o compõe, exemplificando e
esclarecendo os conceitos fundamentais em que assenta. A sua execução privilegia discussão e interação com os
alunos para que os conceitos sejam apreendidos de forma clara e dentro de uma lógica interativa;
b) Plano de aulas teórico-práticas onde se orientam e acompanham os trabalhos dos diferentes grupos de alunos e a
execução de exercícios propostos a algumas situações de vivência quotidiana.
Os alunos são avaliados preferencialmente através da realização de duas provas escritas adequadamente espaçadas
no período letivo. A nota final será a média aritmética das classificações obtidas arredondando às unidades.
Podem ainda utilizar a avaliação por exame final, caso cumpram os critérios de admissão respetivos definidos nas
normas pedagógicas. Neste caso a nota final será a nota do exame arredondando às unidades.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The UC teaching structure is based on two components:
a) Theoretical lesson plan where the contents of each chapter are privileged, exemplifying and clarifying the
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fundamental concepts on which it is based. Its execution favors discussion and interaction with the students so that
the concepts can be clearly understood and within an interactive logic;
b) Theoretical-practical lesson plan that guides and accompanies the work of different groups of students and the
execution of exercises proposed to some situations of daily living.
Students are preferably assessed by taking two properly spaced written tests during the school term. The final grade
will be the arithmetic average of the grades obtained rounding to the units.
They may also use the assessment by final exam, if they meet the respective admission criteria defined in the teaching
standards. In this case the final grade will be the exam grade rounding to the units.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A metodologia de ensino adotada – estudo prévio e realização de exercícios e problemas – é aquela que permitirá aos
estudantes aprofundar os conhecimentos necessários para otimizar o desempenho e conciliação conceptual das
aprendizagens. Estes conhecimentos são aplicados tanto a situações já do conhecimento dos alunos como a novas
situações. Assim é promovida a implementação de métodos de trabalho e suscita-se e promove-se uma discussão
permanente nas aulas.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methodology adopted - previous study and exercises and problems - is the one that will allow students to
deepen the knowledge needed to optimize the performance and conceptual reconciliation of learning. This knowledge
is applied to situations already known to students and to new situations. Thus, the implementation of working methods
is promoted and a permanent discussion in the class arises and is promoted.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Alonso - Finn, Física: um curso universitário, Vol. I – Mecânica.

Resnick, Halliday: Física (vol. 1)

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:
MAT

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
T-30; TP-30;OT-4,5; Total-64,5

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Maria de Fátima Monteiro Ferreira (30T + 30TP + 4,5 OT)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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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, da análise de correlação e de regressão linear múltipla, 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 within the real random vectors, estimator construction methodologies, multifactor
variance analysis, correlation and regression analysis. linear analysis and in the context of categorical data analysis
and non-parametric statistical inference methodologies. Students should: understand the usefulness of each
procedure and recognize the assumptions inherent in its applicability; know how to apply the knowledge acquired 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. 

6. Regressão e correlação 
coeficientes de correlação de Pearson e de Spearman; testes à significância da correlação; regressão linear múltipla e
não linear

4.4.5. Syllabus:
1. Random Vectors
probability function and joint density; joint and marginal distribution function; simple and focused moments; variance-
covariance matrix; moment generating function; distributions and conditional moments.

2. Estimation Methods
Momentum and maximum likelihood method.

3. Analysis of variance
ANOVA in two-factor and factor factorials.

4. Inference to categorical data
contingency tables; chi-square tests: fit, independence and homogeneity; Fisher and McNemar tests.

5. Nonparametric Inference
Wilcoxon, Wilcoxon-Mann-Whitney, Kruskal-Wallis and Friedman Signal Tests
Unilateral Kolmogorov-Smirnov Smirnov and Lilliefors test for adjustment of normal and exponential distributions.

6. Regression and correlation
Pearson and Spearman correlation coefficients; correlation significance tests; multiple and nonlinear linear regression

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
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os desenhos em blocos aleatórios. Aprofunda-se ainda o estudo do modelo de regressão linear gaussiano abordando
a transformação de variáveis e a os modelos com múltiplas variáveis explicativas

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The structure of this course is 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 chapter of probabilities, the
concepts learned within the scope of one-dimensional variables are generalized to random vectors. We move
immediately to statistical inference, by studying methods of building good population parameter estimators. The study
of nonparametric statistical inference was initiated by addressing distributional adjustment, distribution comparison
and variable independence tests, considering quantitative and qualitative variables. The study of the variance analysis
models is also generalized, considering the multifactor analysis of variance and the randomized block designs. It
further deepens the study of the Gaussian linear regression model addressing the transformation of variables and the
models with multiple explanatory variables.

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):
The teaching of this course is based on a combination of theoretical and practical classes. Theoretical lectures of an
expository nature introduce the concepts and techniques related to the syllabus, duly illustrated with examples of
application. Theoretical-practical classes focus on the active participation of students in the resolution and discussion
of proposed problems. Students are guided in choosing and validating the assumptions of statistical techniques
appropriate to problem solving, developing their critical thinking and statistical reasoning. Theoretical-practical
classes focus on problem solving using statistical software (R and SPSS) and the proper interpretation of their results.

Continuous assessment consists of two written tests.
The written tests have equal weighting in the final grade, being the final grade the arithmetic average of the marks
obtained in 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 classes used in the teaching of this course allows an
adequate transmission of syllabus and the understanding of its applicability. In lectures, of expository nature, the
concepts will be introduced and their usefulness will be discussed. In theoretical-practical classes and tutorials,
students will be encouraged to participate more actively in the learning process by testing the knowledge acquired
through the resolution of appropriate practical exercises, some of them using statistical software. Solving these
problems, individually or with the help of the teacher and other peers, allows students to consolidate the above
concepts and develop autonomous and group work skills. It presupposes an individual study component by the
student 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.-

Mapa IV - Laboratório de Física I
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4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Laboratório de Física I

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Physics Laboratory I

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

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
PL-60; OT-4,5

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Carlos Manuel Margarido Matias (30 PL + 4,5 OT)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Malik Amraoui (30 PL)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se, por parte do aluno, o desenvolvimento da capacidade de trabalho laboratorial, individual e em grupo.
Durante o semestre os alunos irão efetuar experiências de Física Geral em ambiente laboratorial. Pretende se que a
realização das experiências propostas levem os alunos a consolidar diversos conceitos e conteúdos tanto em
experiências físicas como em simulação computacional.

Durante a realização dos trabalhos experimentais pretende-se que os alunos desenvolvam autonomia experimental
para que a partir de um determinado problema proposto sejam capazes de:
- Procurar informação técnica e científica relativa ao problema proposto
- Apresentar um modelo teórico que descreva o problema proposto à luz das leis e princípios básicos da Física
- Planear, desenhar e executar a experiência usando o equipamento disponível
- Efetuar corretamente a aquisição dados
- Realizar o tratamento de dados
- Criticar e validar os resultados obtidos
- Elaborar relatórios cientificamente relevantes

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended, by the student, the development of laboratory work capacity, individual and group. During the semester
students will perform General Physics experiments in a laboratory environment. It is intended that the realization of the
proposed experiments will lead the students to consolidate various concepts and contents in both physical
experiments and computer simulation.

During the realization of the experimental works, it is intended that the students develop experimental autonomy so
that from a certain proposed problem they are able to:
- Seek technical and scientific information on the proposed problem.
- Present a theoretical model that describes the proposed problem in light of the laws and basic principles of physics.
- Plan, design and execute the experiment using available equipment.
- Perform data acquisition correctly
- Perform data processing
- Criticize and validate the results obtained.
- Prepare scientifically relevant reports.
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4.4.5. Conteúdos programáticos:
Execução de trabalhos práticos e/ou simulação computacional para a resolução de problemas de aplicação em Fisica
Geral.

- Cinemática 
- Dinâmica
- Trabalho e energia
- Conservação de energia
- Momento linear e conservação do momento linear e centro de massa
- Momento angular e momento de forças ou torque 
- Movimentos harmónicos simples
- Gravitação
- Relatividade Restrita

Trabalhos práticos experimentais sobre Mecânica +Oscilações e simulação computacional.

4.4.5. Syllabus:
Execution of practical work and / or computer simulation for solving application problems in General Physics.

- Kinematics
- Dynamics
- Work and energy
- Energy conservation
- Linear momentum and conservation of linear momentum and center of mass
- Angular moment and moment of forces or torque
- Simple harmonic movements
- Gravitation
- Special Relativity

Experimental practical work on Mechanics + Oscillations And computer simulation.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os trabalhos propostos têm como objetivo a verificação na prática, através da realização de trabalho experimental, das
principais leis, princípios e teorias lecionadas na unidade curricular de Física Geral. O conjunto de temas proposto na
UC é bastante amplo e variado, abrangendo a totalidade das matérias lecionadas.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The proposed works have as objective the verification in practice, through the accomplishment of experimental work,
of the main laws, principles and theories taught in the course of General Physics. The set of themes proposed in the
UC is quite wide and varied, covering all the subjects taught.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Consiste na realização de experiências práticas ou simuladas realizadas individualmente ou em grupos de dois
elementos. Os protocolos serão disponibilizados atempadamente pelos docentes, incentivando-se a preparação prévia
para o trabalho a realizar. Os alunos deverão ter, obrigatoriamente, um caderno individual de laboratório no qual,
durante a aula, os alunos devem registar os procedimentos utilizados e todos os dados obtidos.
Dos trabalhos realizados devem ser entregues no mínimo seis relatórios individuais ou por cada grupo. Além disso,
após a conclusão dos trabalhos, haverá uma apresentação oral, com um máximo de 20 minutos de duração na qual os
alunos envolvidos deverão participar. A classificação da apresentação será individual.

Serão analisados e classificados os relatórios apresentados, contando para a classificação os melhores cinco
trabalhos. Também serão tidos em conta a apresentação oral e o caderno de laboratório, bem como a assiduidade e
pontualidade dos alunos.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
It consists of conducting practical or simulated experiments performed individually or in groups of two elements.
Protocols will be made available in a timely manner by teachers, encouraging prior preparation for the work to be done.
Students must have an individual laboratory notebook in which, during class, students must record the procedures
used and all data obtained.
At least six individual or group reports must be submitted. In addition, after the conclusion of the work, there will be an
oral presentation, with a maximum of 20 minutes in which the students involved should participate. The classification
of the presentation will be individual.

The reports presented will be analyzed and classified, counting the best five papers for classification. Account will also
be taken of the oral presentation and the laboratory notebook, as well as the attendance and punctuality of the
students.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
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A realização de trabalhos laboratoriais, com o contacto do aluno com os instrumentos, aparelhos de medição, material
didático e espaço de laboratório, é unanimemente considerada como um bom método de aprendizagem permitindo a
melhor consolidação dos conceitos físicos através da experimentação e da observação de situações concretas. Pela
sua natureza, alguns dos trabalhos são realizados através de simulação computacional. Isto permite remover algumas
das limitações que sempre existem em qualquer laboratório, em termos da disponibilidade de material, espaço ou
tempo.
Por sua vez, o modelo de avaliação proposto é coerente com os objetivos de aprendizagem, uma vez que privilegia a
capacidade de trabalho em grupo, sem ignorar a componente de trabalho individual. Também é moderadamente
concedida alguma valorização à clareza na exposição oral, tendo em conta que esta é muito dependente da disposição
e descontração do momento, bem como da própria personalidade de cada aluno.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Laboratory work, with student contact with instruments, measuring devices, teaching materials and laboratory space,
is unanimously considered as a good learning method allowing the best consolidation of physical concepts through
experimentation and observation of situations. concrete. By their nature, some of the work is done through computer
simulation. This allows you to remove some of the limitations that always exist in any lab in terms of material, space or
time availability.
In turn, the proposed assessment model is consistent with the learning objectives, as it privileges the ability to work in
groups, without ignoring the individual work component. Some clarity is also given moderately to the clarity of the oral
presentation, as it is very much dependent on the mood and relaxation of the moment, as well as on the personality of
each student.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Protocolos dos trabalhos experimentais.
Introdução à análise de dados. CAMPOS, N. Ayres de, Departamento de Física, Universidade de Coimbra.
Física. ALONSO, M. & FINN, E. (1999). Addison-Wesley Iberoamericana.

Mapa IV - Ciência dos Materiais

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Ciência dos Materiais

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Materials science

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

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-30; PL-30; OT-4,5; Total-64,5

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Pedro Manuel de Melo Bandeira Tavares (30 TP + 30 PL + 4,5 OT)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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Apresentar os fundamentos da Ciência dos Materiais e da Engenharia dos Materiais. Compreender os materiais mais
utilizados em Engenharia, tendo em atenção o tipo de material, as técnicas de fabrico e as suas propriedades. Tomar
contacto com algumas técnicas de fabrico e de caracterização de materiais.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Present the fundamentals of Materials Science and Materials Engineering. Understand the most used materials in
Engineering, taking into account the type of material, the manufacturing techniques and their properties. Get in touch
with some manufacturing techniques and material characterization.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1) A estrutura de sólidos cristalinos (6T+2TP+4PL)
2) Diagramas de fase (6T+4TP)
3) Estruturas e propriedades de materiais cerâmicos (4T+2TP+4PL)
4) Aplicações e processamento de materiais cerâmicos (2T+2TP)
5) Polímeros e estruturas poliméricas (4T+2PL)
6) Eletroquímica e Corrosão (6T+4TP)
7) Propriedades dos materiais: elétricas, térmicas, magnéticas, óticas (4T+2TP+2PL)
PL1 e PL2 - Difração de raios X; Bases de dados de estruturas (COD, AMCSD); Programas Viewer, HighScore,
PowderCell, Diamond
PL3 e PL4 - Microscopia Eletrónica de Varrimento
PL5 - Deposição de ouro por DC-Sputtering. Extrusão de um polímero; impressão 3D utilizando ABS
PL6 – Materiais piezoelétrico para geração de som e ultrassom; nebulizadores ultrassónicos em broncoterapia.

4.4.5. Syllabus:
1) The structure of crystalline solids (6T + 2TP + 4PL)
2) Phase diagrams (6T + 4TP)
3) Structures and properties of ceramic materials (4T + 2TP + 4PL)
4) Applications and processing of ceramic materials (2T + 2TP)
5) Polymers and polymeric structures (4T + 2PL)
6) Electrochemistry and Corrosion (6T + 4TP)
7) Materials properties: electrical, thermal, magnetic, optical (4T + 2TP + 2PL)
PL1 and PL2 - X-ray diffraction; Structure Databases (COD, AMCSD); Viewer Programs, HighScore, PowderCell,
Diamond
PL3 and PL4 - Scanning Electron Microscopy
PL5 - Gold deposition by DC-Sputtering. Extrusion of a polymer; 3D printing using ABS
PL6 - Piezoelectric materials for sound and ultrasound generation; ultrasonic nebulizers in bronchotherapy.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A unidade curricular foi elaborada de modo a dotar os alunos com conhecimentos e competências sobre os princípios
básicos subjacentes à Ciência dos Materiais. Pretende-se que os alunos adquiram um conhecimento profundo sobre
os vários tipos de materiais (estruturais e funcionais). Será sublinhada a relação estreita existente entre a ciência dos
materiais e conceitos fundamentais de física, química e engenharia. A integração estrutura/propriedades e a interação
material/meio biológico serão realçadas..

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The course is designed to provide students with knowledge and skills on the basic principles underlying materials
science. It is intended that students acquire a thorough knowledge of the various types of materials (structural and
functional). The close relationship between material science and fundamental concepts of physics, chemistry and
engineering will be underlined. Structure / property integration and material / biological interaction will be enhanced.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino/aprendizagem envolvem o recurso a aulas de caráter teórico, com exposição de conceitos.
Sempre que possível será utilizado o quadro para a escrita e desenvovimento de equações.
A interação com os alunos será realizada pela manipulação diversos materiais, incluindo modelos estruturais 3D
(esferas), metais, cerâmicos e polímeros.
As apresentações em formato Power Point ou a projeção do ecran do computador serão utilizadas para apresentação
de gráficos, modelos e software.
Nas aulas de realização de exercícios os alunos serão chamados a participar ativamente na resolução de problemas
de aplicação.
As aulas práticas laboratoriais permitirão aos alunos tomar contacto com equipamentos, materiais, técnicas de fabrico
e caracterização de materiais, bem como desenvolver competência na análise de resultados laboratoriais e escrita de
relatórios.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching / learning methodologies involve the use of theoretical classes, with exposure of concepts. Whenever
possible, the framework for writing and developing equations will be used.
The interaction with students will be accomplished by handling various materials, including 3D structural models
(spheres), metals, ceramics and polymers.
Power Point presentations or computer screen projection will be used for the presentation of graphics, templates and
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software.
In exercise classes students will be asked to actively participate in solving application problems.
The hands-on lab classes will allow students to get in touch with equipment, materials, manufacturing techniques and
material characterization, as well as develop competence in laboratory results analysis and report writing.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias de ensino enquadram-se nos objetivos da unidade curricular. No fim desta UC os alunos terão tido
contacto com os materiais existentes e comercializados, bem como alguns investigados atualmente. Os alunos
estarão sensibilizados para os principais desafios e problemas mais críticos relacionados com o fabrico e a aplicação
dos materiais. As aulas teóricas incidirão nos tópicos previstos nos conteúdos programáticos.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methodologies fit the objectives of the course. At the end of this course students will have had contact
with the existing and commercialized materials, as well as some currently investigated. Students will be made aware of
the main challenges and most critical issues related to the manufacture and application of materials. The lectures will
focus on the topics provided in the syllabus.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
1- William D. Callister, Jr and David G. Rethwisch, “Materials Science and Engineering, An Introduction” 8th ed. John
Wiley & Sons, 2009. ISBN 978-0-470-41997-7
2 - William D. Callister, Jr and David G. Rethwisch, “Materials Science and Engineering, An Introduction” 8th ed.
Solution Manual.
3- William F. Smith, Princípios de Ciência e Engenharia de Materiais” 3a Ed. McGraw-Hill, 1998. ISBN 972-8298-68-4
(tradução portuguesa).
4- William F. Smith and Javad Hashemi, “Fundamentos de la Ciencia e Ingeniería de Materiales” Cuarta Edición.
McGraw-Hill, 2006. ISBN 970-10-5638-8 (tradução espanhola).

Mapa IV - Análise Matemática Complementar

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Análise Matemática Complementar

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Complementary Mathematical Analysis

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

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
T-15; TP-45; OT-4,5; Total-64,5

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Regina De Almeida (15 T + 45 TP + 4,5 OT)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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Adquirir conhecimentos básicos do cálculo diferencial e integral de funções complexas de uma variável complexa, de
modo a poder resolver muitas questões da análise real ligadas a aplicações de um modo natural e simples.

Obter uma formação no estudo da teoria fundamental das equações diferenciais ordinárias, usando em particular
transformadas de Laplace, ilustrando sempre que possível a sua utilidade e aplicabilidade a problemas concretos.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Acquire basic knowledge of the differential and integral calculus of complex functions of a complex variable so that
you can solve many real-world application-related issues in a natural and simple way.

Obtain a background in the study of the fundamental theory of ordinary differential equations, using in particular
Laplace transforms, illustrating wherever possible their usefulness and applicability to concrete problems.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Generalidades sobre o corpo dos números complexos: Propriedades algébricas. Representação geométrica. Fórmulas
de Moivre.
Funções complexas de variável complexa: Funções elementares. Limite e continuidade.
Funções analíticas: Analiticidade no corpo dos complexos e diferenciabilidade em IRxIR. Funções harmónicas.
Integração de funções complexas de variável complexa: Integração ao longo de curvas. Teorema de Cauchy-Goursat.
Fórmula Integral de Cauchy.
Séries de Taylor e de Laurent: Série de Taylor. Série de Laurent: Singularidades.
Teorema dos Resíduos: Transformada de Fourier. Integrais trigonométricos.
Equações diferenciais ordinárias de primeira ordem: variáveis separáveis e lineares. Equações diferenciais ordinárias
de coeficientes constantes de ordem n: Método de resolução usando a teoria da transformada de Laplace. Método dos
coeficientes indeterminado; Método de resolução de equações diferenciais ordinárias com funções generalizadas no
2º membro.

4.4.5. Syllabus:
Generalities about the body of complex numbers: Algebraic properties. Geometrical representation. Moivre formulas.
Complex functions of complex variable: Elementary functions. Limit and continuity.
Analytical functions: Analyticality in the body of complexes and differentiation in IRxIR Harmonic functions.
Integration of complex complex variable functions: Integration along curves. Cauchy-Goursat Theorem. Cauchy
Integral Formula.
Taylor and Laurent Series: Taylor Series. Laurent Series: Singularities.
Residue Theorem: Fourier Transform. Trigonometric integrals.
First-order ordinary differential equations: separable and linear variables. Ordinary differential coefficients of order n
coefficients: Resolution method using Laplace transform theory. Coefficient method undetermined; Method of solving
ordinary differential equations with generalized functions in the 2nd member.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As ferramentas e técnicas matemáticas de análise complexa essencialmente as propriedades algébricas e geométricas
dos números complexos, funções analíticas, integração de funções complexas de variável complexa, séries de Taylor
e de Laurent, Teorema dos Resíduos e suas aplicações, permite aos alunos resolver muitas questões da análise real
ligadas a aplicações de um modo natural e simples. A modelação e resolução de problemas utilizando métodos das
equações diferenciais apresentadas nesta Unidade Curricular, permitirá ao aluno dar resposta a várias questões
relacionadas com uma variedade de fenómenos aplicados a problemas de engenharia.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Complex analysis mathematical tools and techniques essentially the algebraic and geometric properties of complex
numbers, analytic functions, integration of complex complex variable functions, Taylor and Laurent series, Residue
Theorem and their applications, allow students to solve many issues of real analysis linked to applications in a natural
and simple way. Modeling and problem solving using differential equation methods presented in this course will allow
the student to answer various questions related to a variety of phenomena applied to engineering problems.

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. Procura-
se ter em atenção a interação docente-aluno e aluno-aluno. Os alunos são motivados a participar nas aulas,
nomeadamente nas aulas TP e OT, com intervenções relativas aos exercícios propostos, por forma a estimular a
autoconfiança e a capacidade de autoavaliação

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
In the theoretical classes (T) are presented the concepts and results related to the program of the course followed by
explanatory examples. Theoretical-practical classes (TP) are presented a set of exercises where the student, with the
help of the teacher, should solve in order to consolidate the concepts exposed in classes T, leading the student to
intuit, conjecture and prove. In tutorial orientation (OT) classes will be presented questions for students to solve in



10/16/2019 NCE/19/1900249 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c4024280-de1d-9e83-85fc-5d9b1ac48284&formId=85b86316-88e2-abfe-eea2… 33/89

group, in order to stimulate group work and consolidate the acquired knowledge. Attention should be paid to teacher-
student and student-student interaction. Students are motivated to participate in classes, namely in TP and OT classes,
with interventions related to the proposed exercises, in order to stimulate self-confidence and self-assessment ability.

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 e
melhor 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 concepts and results related to the program of the course in the lectures by the teacher, the
problem solving and exercises by the students with the help of the lecturer in the practical classes and tutorials, give
the student the means for this Through its study, understand the contents of the course, as well as acquire their
autonomy in solving problems and exercises in this area and areas that depend on it. The interaction between teacher -
student and student - student, during the classes, gives a better and better understanding of the concepts and results
taught and a better understanding of the difficulties on the part of the students.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Ahlfors,L.V., Complex Analysis, 3ªEdição McGraw-Hill (1979)

Brown, J.W., Churchill, R. V., Variáveis Complexas e Aplicações, 9ª Ed. McGraw-Hill Education do Brasil (2015)

Carreira, M. A., Nápoles, M. S. M., Variável Complexa-Teoria Elementar e Exercícios Resolvidos, McGraw-Hill de
Portugal (1998)
Carrier, G. F., Krook, M., Pearson, C.E., Functions of a Complex Variable: Theory and Technique, SIAM -Society for
Industrial and Applied Mathematics (2005)
Kaplan, W., Operational Methods for Linear Systems, Addison-Westley, Publishing Company, Inc.(1962)
Lang, Serge, 1927-Complex analysis. - 4th ed. - New York: Springer, 1999. - XIV, 485 p

Marsden, J.E. e Hoffman, M.J., , Basic Complex Analysis, 3ª Edição W. H. Freeman (1998)

Needham, T., Visual Complex Analysis, Claredon Press (1997)

Serminov, Gueorgui V., Análise Complexa e Aplicações, Escolar Editora (2003)

Zill, D.G., A First Differential Equations with Modeling Applications, Brooks/Cole Publishing Company (2011)

Mapa IV - Física das Ondas

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Física das Ondas

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Wave Physics

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

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
T-30; TP-30; OT-4,5; Total-64,5

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
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<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Daniel Moreira Lopes Alexandre (30 T + 4,5 OT)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Liliana Do Carmo Santiago Fernandes Amado Caramelo (30 TP)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aprender e aplicar a situações propostas os princípios e leis da Física Clássica. 
Ganhar familiaridade com vários fenómenos físicos ondulatórios e aprender a interpretá-los e descrevê-los de um
ponto de vista físico. 
Identificar fenómenos ondulatórios em situações reais e propor modelos que os descrevam. Aplicar corretamente as
equações que descrevem os fenómenos.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Learn and apply to proposed situations the principles and laws of Classical Physics.
Gain familiarity with various undulatory physical phenomena and learn to interpret and describe them from a physical
point of view.
Identify wave phenomena in real situations and propose models that describe them. Correctly apply the equations that
describe the phenomena.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Oscilações 
Movimento harmónico simples (MHS). Lei do MHS. Energia do MHS. 
Movimento pendular. Oscilador harmônico angular simples. Pêndulos. 
MHS e Movimento circular e uniforme.
Movimento harmónico simples amortecido.
Oscilações forçadas e ressonância. 
Ondas transversais e ondas longitudinais. Características de uma onda plana: período, frequência, comprimento de
onda, amplitude e fase. Ondas progressivas em meios lineares. Velocidade da onda numa corda. Energia e potência de
uma onda progressiva. Equação de onda
Princípio de sobreposição de ondas. Interferência de ondas. Ondas estacionárias e ressonância
Ondas sonoras
Velocidade do som. Interferência. Fontes sonoras: fontes pontuais, cilíndricas e lineares. Fontes em movimento: efeito
de Doppler. Velocidade supersónica. Potência e intensidade sonoras. Escala decibel e níveis sonoros. Sobreposição
de ondas sonoras. Timbre e harmónicos. Propriedades fisiológicas do som. Sistema auditivo
Análise e processamento de ondas acústicas

4.4.5. Syllabus:
Oscillations
Simple harmonic movement (MHS). MHS law. MHS energy.
Pendulum movement. Simple angular harmonic oscillator. Pendulums
MHS e Circular and uniform movement.
Simple harmonic motion damped.
Forced oscillations and resonance.
Transverse waves and longitudinal waves. Characteristics of a flat wave: period, frequency, wavelength, amplitude and
phase. Progressive waves in linear media. Wave speed on a rope. Energy and power of a progressive wave. Wave
equation
Principle of overlapping waves. Wave interference. Standing waves and resonance
Sound waves
Speed   of sound. Interference. Sound sources: Point, cylindrical and linear sources. Moving sources: Doppler effect.
Supersonic speed. Sound power and intensity. Decibel scale and sound levels. Overlap of sound waves. Timbre and
harmonics. Physiological properties of sound. Hearing system
Acoustic wave analysis and processing

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os objetivos desta UC são atingidos totalmente com os conteúdos programáticos propostos. 
Nesta UC, com recurso ao formalismo matemático adequado, são obtidas as leis dos movimentos harmónicos
simples, forçados e amortecidos. São ainda expostas e exploradas as características de ondas progressivas.
Os conceitos apreendidos anteriormente são aplicados em particular a ondas sonoras. 
Nas aulas teórico-práticas e como trabalho autónomo, os estudantes devem aplicar os conhecimentos a situações que
lhe são propostas (séries de problemas) ou, a outras que podem encontrar na bibliografia recomendada.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
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The objectives of this course are fully achieved with the proposed syllabus.
In this UC, using the appropriate mathematical formalism, the laws of simple, forced and damped harmonic movements
are obtained. The characteristics of progressive waves are also exposed and explored.
The concepts learned above are applied in particular to sound waves.
In theoretical-practical classes and as self-employed work, students should apply the knowledge to situations
proposed (problem series) or others that can be found in the recommended bibliography.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Utilizam-se o método expositivo, dedutivo e indutivo. Com estas metodologias, os objetivos da unidade curricular são
atingidos. 
Nas aulas teóricas são apresentados e explorados os conceitos e as leis numa abordagem conceptual. Os assuntos
abordados são elementares mas requerem uma familiarização com os conceitos, as leis da Física Clássica, as
equações que as exprimem e as ferramentas matemáticas necessárias ao desenvolvimento do formalismo. Nas aulas
teórico-práticas aplicam-se as leis a problemas, analisando e pormenorizando as explicações necessárias, aplicando e
explorando minuciosamente o formalismo necessário. Esta análise deve ser consolidada pelo aluno nas horas de
trabalho autónomo. 
Os alunos são avaliados preferencialmente através da realização de duas provas escritas adequadamente espaçadas
no período letivo. 
Podem ainda utilizar a avaliação por exame final.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The expository, deductive and inductive method is used. With these methodologies, the objectives of the course are
achieved.
In the lectures, concepts and laws are presented and explored in a conceptual approach. The subjects covered are
elementary but require familiarity with the concepts, the laws of classical physics, the equations that express them,
and the mathematical tools necessary for the development of formalism. In practical classes the laws are applied to
problems, analyzing and detailing the necessary explanations, applying and thoroughly exploring the necessary
formalism. This analysis should be consolidated by the student in self-employment hours.
Students are preferably assessed by taking two properly spaced written tests during the school term.
They may also use the final exam assessment.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias de ensino propostas são as adequadas à tipologia das aulas adotadas nesta unidade curricular pois
permitem aos alunos adquirir e consolidar conhecimentos e aplicar estes conhecimentos a situações novas. Assim é
promovida a implementação de métodos de trabalho e suscitando-se e promovendo-se uma discussão permanente
nas aulas.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The proposed teaching methodologies are appropriate to the class typology adopted in this course because they allow
students to acquire and consolidate knowledge and apply this knowledge to new situations. Thus, the implementation
of working methods is promoted and a permanent discussion in the classes is promoted and promoted.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Halliday, D., Resnick R. e Walker, J., Fundamentos de Física, Vol. 2.
Eugene Hecht; Óptica, Fundação Calouste Gulbenkian, 2002.
P. A. Tipler, Physics for scientists and engineers, Worth Publishers, 1991.

Mapa IV - Laboratório de Física II

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Laboratório de Física II

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Physics Laboratory II

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

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
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PL-60; OT-4,5; Total-64,5

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Norberto Jorge Alves Parente Gonçalves (30 PL + 4,5 OT)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Maria Adelaide Pinho Montenegro Andrade (30 PL)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se, por parte do aluno, o desenvolvimento da capacidade de trabalho laboratorial, individual e em grupo.
Durante o semestre os alunos irão efetuar algumas experiências de Fisica das Ondas e Física e Mecânica dos Meios
Contínuos em ambiente laboratorial. Pretende se que a realização das experiências propostas levem os alunos a
consolidar diversos conceitos e conteúdos tanto em experiências físicas como em simulação computacional.

Durante a realização dos trabalhos experimentais pretende-se que os alunos desenvolvam autonomia experimental
para que a partir de um determinado problema proposto sejam capazes de planear, realizar, escrever um relatório, e
reportar oralmente a experiência realizada.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended, by the student, the development of laboratory work capacity, individual and group. During the semester
students will perform some experiments in Wave Physics and Continuous Physics and Mechanics in a laboratory
environment. It is intended that the realization of the proposed experiments will lead the students to consolidate
various concepts and contents in both physical experiments and computer simulation.

During the realization of the experimental work, it is intended that the students develop experimental autonomy so that
from a given proposed problem they are able to plan, carry out, write a report, and report orally the experience.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Execução de trabalhos práticos e/ou simulação computacional para a resolução de problemas de aplicação em Fisica
das Ondas e Física e Mecânica dos Meios Contínuos.

- Tensões e deformações. Coeficientes elásticos em sólidos,
- Hidrostática,
- Hidrodinâmica,
- Fluídos,
- Oscilações harmónicas simples, forçadas e amortecidas,
- Ondas acústicas,
- Análise e processamento de ondas acústicas. 

4.4.5. Syllabus:
Execution of practical work and / or computer simulation to solve application problems in Wave Physics and
Continuous Physics and Mechanics.

- Tensions and deformations. Elastic coefficients in solids,
- hydrostatic,
- hydrodynamics,
- fluids,
- simple, forced and damped harmonic oscillations,
- acoustic waves,
- Analysis and processing of acoustic waves.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os trabalhos propostos têm como objetivo a verificação na prática, através da realização de trabalho experimental, das
principais leis, princípios e teorias lecionadas nas unidades curriculares de Fisica das Ondas e Física e Mecânica dos
Meios Contínuos. O conjunto de temas proposto na UC é bastante amplo e variado, abrangendo a totalidade das
matérias lecionadas.
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4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The proposed works have as objective the verification in practice, through the accomplishment of experimental work,
of the main laws, principles and theories taught in the curricular units of Wave Physics and Continuous Physics and
Mechanics. The set of themes proposed in the UC is quite wide and varied, covering all the subjects taught.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Consiste na realização de experiências práticas ou simuladas realizadas individualmente ou em grupos de dois
elementos. Os protocolos serão disponibilizados, incentivando-se a preparação prévia para o trabalho. Os alunos
deverão ter, obrigatoriamente, um caderno individual de laboratório no qual, durante a aula, os alunos devem registar
os procedimentos utilizados e todos os dados obtidos.
Dos trabalhos realizados devem ser entregues no mínimo seis relatórios individuais ou por cada grupo. Além disso,
após a conclusão dos trabalhos, haverá uma apresentação oral. A classificação da apresentação será individual.
Serão analisados e classificados os relatórios apresentados, contando para a classificação os melhores cinco
trabalhos. Também serão tidos em conta a apresentação oral e o caderno de laboratório, bem como a assiduidade e
pontualidade dos alunos.
Cl Final = 60% * (média dos 5 melhores relatórios) + 25% * (apresentação oral) + 15% (assiduidade, pontualidade e
caderno laboratorial).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
It consists of conducting practical or simulated experiments performed individually or in groups of two elements.
Protocols will be made available, encouraging prior preparation for the work. Students must have an individual
laboratory notebook in which, during class, students must record the procedures used and all data obtained.
At least six individual or group reports must be submitted. In addition, upon completion of the work there will be an
oral presentation. The classification of the presentation will be individual.
The reports presented will be analyzed and classified, counting the best five papers for classification. Account will also
be taken of the oral presentation and the laboratory notebook, as well as the attendance and punctuality of the
students.
Cl Final = 60% * (average of the 5 best reports) + 25% * (oral presentation) + 15% (attendance, punctuality and
laboratory notebook).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A realização de trabalhos laboratoriais, com o contacto do aluno com os instrumentos, aparelhos de medição, material
didático e espaço de laboratório, é unanimemente considerada como um bom método de aprendizagem permitindo a
melhor consolidação dos conceitos físicos através da experimentação e da observação de situações concretas. Pela
sua natureza, alguns dos trabalhos são realizados através de simulação computacional. Isto permite remover algumas
das limitações que sempre existem em qualquer laboratório, em termos da disponibilidade de material, espaço ou
tempo.
Por sua vez, o modelo de avaliação proposto é coerente com os objetivos de aprendizagem, uma vez que privilegia a
capacidade de trabalho em grupo, sem ignorar a componente de trabalho individual. Também é moderadamente
concedida alguma valorização à clareza na exposição oral, tendo em conta que esta é muito dependente da disposição
e descontração do momento, bem como da própria personalidade de cada aluno.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Laboratory work, with student contact with instruments, measuring devices, teaching materials and laboratory space,
is unanimously considered as a good learning method allowing the best consolidation of physical concepts through
experimentation and observation of situations. concrete. By their nature, some of the work is done through computer
simulation. This allows you to remove some of the limitations that always exist in any lab in terms of material, space or
time availability.
In turn, the proposed assessment model is consistent with the learning objectives, as it privileges the ability to work in
groups, without ignoring the individual work component. Some clarity is also given moderately to the clarity of the oral
presentation, as it is very much dependent on the mood and relaxation of the moment, as well as on the personality of
each student.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Protocolos dos trabalhos experimentais.

Mapa IV - Termodinâmica e Física Estatística

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Termodinâmica e Física Estatística

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Thermodynamics and Statistical Physics

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
FIS
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4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
T-30; TP-30; OT-4,5; Total-64,5

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Joaquim Manuel Da Silva Anacleto (30 T + 4,5 OT)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Norberto Jorge Alves Parente Gonçalves (30 TP)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular tem como principais objetivos promover a compreensão dos conceitos de Termodinâmica
Clássica e de Física Estatística. A compreensão desses conceitos é reforçada através de exemplos de aplicações ao
mundo real e os alunos deverão adquirir a capacidade de os manipular e aplicar à resolução de problemas de
Engenharia. Para além dos objetivos referidos anteriormente, pretende-se também desenvolver nos alunos a
capacidade de estudo organizado, incentivar a pesquisa crítica de tópicos, promover o sentido de responsabilidade no
cumprimento de regras e prazos acordados e valorizar a utilização adequada de recursos informáticos.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This course aims to promote the understanding of the concepts of Classical Thermodynamics and Statistical Physics.
Understanding of these concepts is enhanced through examples of real-world applications and students should be
able to manipulate and apply them to engineering problem solving. In addition to the objectives mentioned above, it is
also intended to develop in students the capacity for organized study, encourage critical research of topics, promote a
sense of responsibility in meeting agreed rules and deadlines and enhance the appropriate use of computer resources.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Apresentação da Termodinâmica
2. Lei zero da Termodinâmica e temperatura
3. Sistemas termodinâmicos simples. Gases ideais.
4. Trabalho, calor e a primeira lei da Termodinâmica
5. Entropia e a segunda lei da Termodinâmica
6. O ciclo de Carnot e a escala termodinâmica de temperatura.
7. 1ª Lei para sistemas abertos. Aplicações em Engenharia Física.
8. Potenciais termodinâmicos
9. Passeio aleatório
10. Termodinâmica estatística.
11. Descrição estatística de um sistema de partículas. Micro-estados de um sistema isolado, distribuição
microcanónica e entropia.
12. Sistema em contacto com um banho térmico e distribuição canónica. Função de partição
13. Aplicações simples em Mecânica Estatística.
14. Teoria cinética elementar dos processos de transporte.

4.4.5. Syllabus:
1. Presentation of thermodynamics
2. Zero law of thermodynamics and temperature
3. Simple thermodynamic systems. Ideal gases.
4. Work, heat and the first law of thermodynamics
5. Entropy and the second law of thermodynamics
6. The Carnot cycle and thermodynamic temperature range.
7. 1st Law for open systems. Applications in Physical Engineering.
8. Thermodynamic Potentials
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9. Random Walk
10. Statistical thermodynamics.
11. Statistical description of a particle system. Micro-states of an isolated system, microcanonical distribution and
entropy.
12. System in contact with a thermal bath and canonical distribution. Partition Function
13. Simple Applications in Statistical Mechanics.
14. Elementary kinetic theory of transport processes.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos lecionados na presente UC cobrem áreas da Termodinâmica e Física Estatística com
aplicabilidade à Engenharia Física tal como são definidas nos objetivos da UC. Na primeira parte da UC demonstra-se
a relevância na compreensão das leis da Termodinâmica e suas aplicações. Na segunda parte da UC, demonstra-se a
relevância dos conceitos da Física Estatística e das suas aplicações.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus taught in this UC cover areas of Thermodynamics and Statistical Physics with applicability to Physical
Engineering as defined in the objectives of the UC. The first part of the course demonstrates the relevance in
understanding the laws of thermodynamics and their applications. In the second part of the course, the relevance of
the concepts of Statistical Physics and their applications is demonstrated.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas de exposição e discussão dos temas abordados, apresentando exemplos para a compreensão dos
conceitos, leis e aplicações. Aulas teórico-práticas de discussão e resolução de e problemas.

Os alunos são avaliados preferencialmente através da realização de duas provas escritas adequadamente espaçadas
no período letivo. A nota final será a média aritmética das classificações obtidas arredondando às unidades.
Alternativamente poderão ser avaliados por avaliação complementar, caso cumpram os critérios de admissão
definidos nas normas pedagógicas, podendo substituir a avaliação com menor classificação. Neste caso a nota final
será a média aritmética das classificações obtidas (utilizando a avaliação da prova substituída) arredondando às
unidades.
Podem ainda utilizar a avaliação por exame final, caso cumpram os critérios de admissão respetivos definidos nas
normas pedagógicas. Neste caso a nota final será a nota do exame arredondando às unidades.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Lectures of exposition and discussion of the topics covered, presenting examples for the understanding of concepts,
laws and applications. Theoretical-practical classes for discussion and problem solving.

Students are preferably assessed by taking two properly spaced written tests during the school term. The final grade
will be the arithmetic average of the grades obtained rounding to the units.
Alternatively, they may be assessed by supplementary assessment if they meet the admission criteria set out in the
pedagogical rules and may replace the assessment with lower rating. In this case the final grade will be the arithmetic
average of the marks obtained (using the substituted test evaluation) rounding to the units.
They may also use the assessment by final exam, if they meet the respective admission criteria defined in the teaching
standards. In this case the final grade will be the exam grade rounding to the units.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A experiência adquirida ao longo dos anos de lecionação destes tópicos demonstra que a metodologia de lecionação
de matéria teórica intercalada com a resolução de exemplos de aplicação (nas aulas teórico-práticas) é aquela que
mais se adequa à compreensão por parte dos alunos de conteúdos de grande aplicabilidade à Engenharia Física tal
como se encontram definidos nos Objetivos, nomeadamente atendendo ao nível de aproveitamento dos alunos, quer
ao nível da avaliação, quer ao nível das aulas.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The experience gained over the years of teaching these topics demonstrates that the methodology of teaching
theoretical material interspersed with the resolution of application examples (in theoretical-practical classes) is the one
that best suits the understanding by students of content of great applicability to Physical Engineering as defined in the
Objectives, namely taking into account the level of achievement of the students, both at the level of assessment, and at
the level of classes.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
M. W. Zemansky, R. H. Dittman; Heat and Thermodynamics, 7th Ed., McGraw-Hill, 1997.
R. E. Sonntag, C. Borgnakke, G J Van Wylen; Fundamentals of Thermodynamics, 7th Ed., Wiley, 2003.
J. P. Casquilho, P. I. Teixeira; Introdução À Física Estatística, 1ª Ed., IST Press, 2012.
F. Reif; Fundamentals of statistical and thermal physics, McGraw-Hill International Edition, 1985
H. Gould, J. Tobochnik ; An Introduction to Computer Simulation Methods

Mapa IV - Física e Mecânica dos Meios Contínuos
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4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Física e Mecânica dos Meios Contínuos

4.4.1.1. Title of curricular unit:

Physics and Mechanics of Continuous Media

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

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
T-30; TP-30; OT-4,5; Horas-64,5

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Armando Da Assunção Soares (30 T + 4,5 OT)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Malik Amraoui (30 TP)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Contatar com conceitos básicos da Física de meios sólidos, líquidos e gases numa aproximação de descrição
contínua. Os alunos devem desenvolver competências de modo a aplicarem os conhecimentos adquiridos à resolução
de problemas de Elasticidade e de Mecânica de Fluidos, com interesse para a prática da engenharia.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Contact with basic concepts of solid, liquid and gas physics in an approach of continuous description. Students
should develop skills in order to apply their knowledge to problem solving of Elasticity and Fluid Mechanics of interest
to engineering practice.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
I. Mecânica dos Sólidos
Abordagem fenomenológica
Tensões e deformações. Coeficientes elásticos
Teoria da Elasticidade
Tensor das tensões e das deformações de Cauchy. Lei de Hooke. Equações de Navier-Cauchy
II. Mecânica dos Fluidos
Introdução
Viscosidade.Tensão superficial
Hidrostática
Manómetros. Distribuições de pressão em superfícies planas, curvas e em fluidos com movimento de tipo corpo rígido
Impulsão e estabilidade
Hidrodinâmica
Teorema de Transporte de Reynolds. Conservação da massa, do momento linear, do momento angular e da energia.
Equação de Bernoulli
Hidrodinâmica 
A equação de conservação da massa e do momento linear Escoamentos estacionários e escoamentos
incompressíveis. Fluidos não viscosos e fluidos newtonianos. Tensor das deformações de Cauchy. As equações de
Euler e de Navier-Stokes. Vorticidade e rotacionalidade.
Hidrodinâmica. 
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Teorema Pi. Coeficientes adimensionais. Semelhança geométrica e dinâmica. Escoamentos laminares e turbulentos.
Noção de camada limite.

4.4.5. Syllabus:
I. Solid Mechanics
Phenomenological Approach
Tensions and deformations. Elastic Coefficients
Elasticity Theory
Cauchy stress and strain tensor. Hooke's law. Navier-Cauchy Equations
II. Fluid Mechanics
Introduction
Viscosity. Surface tension
Hydrostatic
Pressure gauges. Pressure distributions on flat, curved surfaces and in rigid body-type motion fluids Impulse and
stability
Hydrodynamics
Reynolds Transport Theorem. Conservation of mass, linear momentum, angular momentum and energy. Bernoulli
equation
Hydrodynamics
The conservation equation of mass and linear momentum Stationary flows and incompressible flows. Non-viscous
fluids and Newtonian fluids. Cauchy deformation tensor. The Euler and Navier-Stokes equations. Vorticity and
rotationality.
Hydrodynamics.
Pi theorem. Dimensional coefficients. Geometric and dynamic similarity. Laminar and turbulent flows. Notion of
boundary layer

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A unidade curricular estará dividida em duas partes: 1. Mecânica dos Sólidos; 2. Mecânica dos Fluidos. Na primeira
parte serão ministrados conceitos fundamentais sobre as Tensões e deformações através da dedução das equações
que descrevem o comportamento dos sólidos quando sujeitas a diferentes tensões. 
A segunda parte visa a transmissão de conceitos básicos, fundamentais da mecânica dos fluidos sobre hidrostática e
hidrodinâmica. São abordadas as análises integral, diferencial e dimensional das equações de governo do
escoamento, bem como técnicas de resolução de diferentes tipos de problemas de engenharia.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The curricular unit will be divided into two parts: 1. Solid Mechanics; 2. Fluid Mechanics. In the first part, fundamental
concepts about stresses and deformations will be taught by deducing the equations that describe the behavior of
solids when subjected to different stresses.
The second part aims at the transmission of basic, fundamental concepts of fluid mechanics over hydrostatics and
hydrodynamics. The integral, differential and dimensional analysis of the flow governance equations, as well as
techniques for solving different types of engineering problems are addressed.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas de tipologia T (30h) são do tipo expositivo com a intercalação de demonstrações experimentais sobre a
aplicabilidade dos conceitos ensinados. As aulas de tipologias TP (30 h) destinam-se à aplicação dos conceitos
teóricos ministrados nas aulas teóricas através da resolução de exercícios. Pretende-se que os estudantes tenham
uma postura ativa no processo de aprendizagem, pelo que os docentes incentivarão a sua participação e criarão o
ambiente necessário para a discussão dos problemas estudados. As salas de aula terão os recursos multimédia
adequados. Serão disponibilizados diversos elementos de apoio ao estudo, tais como apresentações realizadas nas
aulas, sebentas didáticas, entre outros elementos (e.g. vídeos, websites, software). A gestão da unidade curricular
será feita através do Sistema de Informação de Apoio ao Ensino (SIDE) da UTAD. 
Os alunos são avaliados através da realização de duas provas escritas ou através de exame final.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The T (30h) typology classes are expository type with the interleaving of experimental demonstrations on the
applicability of the taught concepts. TP classes (30 h) are intended to apply the theoretical concepts taught in
theoretical classes through solving exercises. It is intended that students have an active stance in the learning
process, so that teachers will encourage their participation and create the necessary environment for the discussion of
the problems studied. Classrooms will have the appropriate multimedia resources. Various elements of study support
will be provided, such as presentations made in class, didactic bookworms, among other elements (eg videos,
websites, software). The curricular unit will be managed through the UTAD Teaching Support Information System
(SIDE).
Students are assessed by taking two written tests or through the final exam.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As aulas teóricas são dedicadas à apresentação e ao desenvolvimento sistemático dos conceitos fundamentais da
física dos meios contínuos. As aulas teórico-práticas são dedicadas na orientação dos alunos na formulação,
resolução e análise de problemas práticos, através de exemplos resolvidos durante as aulas.
A exposição dos conteúdos com recurso a meios multimédia, vídeos, animações e demonstrações experimentais de
curta duração (menos de 15 minuto) permite manter a atenção dos alunos e é uma forma eficiente de transferência de
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conhecimentos. A participação ativa dos estudantes durante as aulas teórico-práticas, é promovida através da
resolução de exercícios em grupo de 3 alunos de modo a gerar discussão das temáticas a abordadas.
Para a aprovação pelo modo de avaliação contínua prevê-se a aplicação de uma classificação mínima de 7 valores em
cada um dos testes, além da assistência a pelo menos 70% das aulas sumariadas em cada semestre, o que exigirá um
maior empenhamento dos estudantes no acompanhamento regular da unidade curricular. Para os restantes casos,
estão disponíveis os modos de avaliação complementar ou por exame final, em estrito cumprimento dos regulamentos
pedagógicos em vigor na UTAD.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Theoretical classes are dedicated to the presentation and systematic development of the fundamental concepts of
continuous media physics. Theoretical-practical classes are dedicated to guiding students in the formulation,
resolution and analysis of practical problems, through examples solved during the classes.
Exposing content using multimedia, videos, animations and short-term experimental demonstrations (less than 15
minutes) keeps students' attention and is an efficient way to transfer knowledge. The active participation of students
during theoretical-practical classes is promoted by solving exercises in a group of 3 students in order to generate
discussion of the topics addressed.
To pass the continuous assessment mode, a minimum grade of 7 points will be applied to each test, as well as
attendance to at least 70% of the classes summarized in each semester, which will require a greater commitment of
students to regular monitoring of the curricular unit. For the remaining cases, complementary assessment or final
exam modes are available, in strict compliance with the pedagogical regulations in force at UTAD.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Fluid Mechanics. F.M. White 2011 McGraw-Hill, ISBN 978-007-131121-2
Mecânica de Fluidos. V.L. Streeter, E.B. Wylie, K.W. Bedford 2000 McGraw-Hill, ISBN 978-958-600-987-4
Physical Hydrodynamics. E. Guyon, J-P Hulin, L. Petit, C.D. Mitescu, 2001, Oxford University Press, ISBN-
10:0198517459
Continuum Mechanics. Schaum's Outline Series: G. Mase 1970 McGraw-Hill, ISBN 07-040663-4
Physics of Continuous Matter Exotic and Everyday Phenomena in the Macroscopic World. B. Lautrup2011 CRC press,
ISBN 978-1-4200-7700-1

Mapa IV - Eletromagnetismo

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Eletromagnetismo

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Electromagnetism

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

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
T-30; TP-30; OT-4,5; Total-64,5

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
José Manuel Marques Martins De Almeida (30 T + 4,5 OT)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Francisco José Silva Ferreira Marinho (30 TP)



10/16/2019 NCE/19/1900249 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c4024280-de1d-9e83-85fc-5d9b1ac48284&formId=85b86316-88e2-abfe-eea2… 43/89

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Formação em fundamentos de eletromagnetismo.
Derivar as leis do eletromagnetismo numa perspetiva fenomenológica.
Estabelecer ligações e paralelismos entre o Eletromagnetismo e a Mecânica usando conceitos como força e energia.
Demonstrar a importância da noção de campo na formulação das leis do eletromagnetismo 
Aplicar métodos da análise vetorial e do cálculo integral e diferencial.
Derivar as aplicações mais importantes do eletromagnetismo no domínio da ciência e da tecnologia.
Identificar as leis de Maxwell.
Caracterizar ondas eletromagnéticas; fenómenos de reflexão, refração e interferência.
Identificar processos de geração de ondas eletromagnéticas.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Training in fundamentals of electromagnetism.
Derive the laws of electromagnetism from a phenomenological perspective.
Establish links and parallels between electromagnetism and mechanics using concepts such as force and energy.
Demonstrate the importance of the notion of field in the formulation of the laws of electromagnetism
Apply methods of vector analysis and integral and differential calculus.
Derive the most important applications of electromagnetism in the field of science and technology.
Identify Maxwell's laws.
Characterize electromagnetic waves; reflection, refraction and interference phenomena.
Identify processes of electromagnetic wave generation.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1.Conservação da carga. Força de Coulomb. Condutores, isoladores, semicondutores. Campo elétrico. Distribuições
contínuas de carga. Lei de Gauss. Eq de Poisson e Laplace.
2.Potencial e energia potencial cargas pontuais. Campo conservativo. Distribuições contínuas. Superfícies
equipotenciais. 
3.Noção de capacidade. Materiais dielétricos, polarização. Efeito do dielétrico. Suscetibilidade. Energia armazenada.
Densidade de energia.
4.Intensidade e densidade de corrente. Leis de Ohm e Joule.
5.Força sobre carga móvel e elemento de corrente. Momento magnético e dipolo magnético. Campos em espiras.
Corrente elétrica e campo magnético. Campo magnético de uma carga em movimento e distribuições de corrente. Lei
de Ampére. Efeito Hall. Lei de Biot e Savart. Potencial vetor. Div.B.
6.Indução. Auto indutância e mútua. Energia magnética. Lei de Ampere. Corrente de deslocamento.
7.Ondas planas. Dispersão, leis de Snell e Fresnel. Difração. Radiação dipolos e carga pontual acelerada.

4.4.5. Syllabus:
1.Conservation of cargo. Coulomb force. Conductors, insulators, semiconductors. Electric field. Continuous load
distributions. Gauss's law. Poisson's and Laplace's Eq.
2. Potential and potential energy point charges. Conservative field. Continuous distributions. Equipotential surfaces.
3.Notion of ability. Dielectric materials, polarization. Dielectric Effect. Susceptibility. Energy stored. Energy density.
4.Current and current density. Ohm and Joule Laws.
5. Force on moving load and chain element. Magnetic momentum and magnetic dipole. Fields in turns. Electric current
and magnetic field. Magnetic field of a moving charge and current distributions. Ampere Law. Hall effect. Biot and
Savart's Law. Potential vector. Div.B.
6.Induction. Self inductance and mutual. Magnetic energy. Ampere's Law. Travel current.
7.Waves flat. Scattering, Snell and Fresnel Laws. Diffraction. Dipole radiation and accelerated point charge.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos lecionados na presente UC cobrem áreas da Eletromagnetismo com aplicabilidade à
Engenharia Física tal como são definidas nos Objetivos da UC. Nos primeiros capítulos demonstra-se a relevância da
compreensão de fenómenos tão diversos como o campo elétrico e o campo magnético estacionários. O mesmo se
pode dizer relativamente ao estudo dos campos elétricos e magnéticos dependentes do tempo, das Ondas
Eletromagnéticas e Radiação, cujas aplicações à Engenharia Física são bem conhecidas. A resolução de exemplo
práticos com aplicações no universo da engenharia permite demonstrar de forma concreta os conceitos teóricos
abordados com o objetivo de consolidar esses mesmos conceitos.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus taught in this UC cover areas of Electromagnetism with applicability to Physical Engineering as defined in
the UC Objectives. The first chapters demonstrate the relevance of understanding phenomena as diverse as the
electric field and the stationary magnetic field. The same can be said for the study of time-dependent electric and
magnetic fields, electromagnetic waves and radiation, whose applications to physical engineering are well known. The
practical example resolution with applications in the engineering universe allows to demonstrate in a concrete way the
theoretical concepts approached in order to consolidate these same concepts.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas de exposição e discussão dos temas abordados, apresentando exemplos para a compreensão dos
conceitos, leis e técnicas de cálculo. Aulas teórico-práticas consistirão na resolução de exercícios e problemas.
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Os alunos são avaliados preferencialmente através da realização de duas provas escritas adequadamente espaçadas
no período letivo. A nota final será a média aritmética das classificações obtidas arredondando às unidades.
Alternativamente poderão ser avaliados por avaliação complementar, caso cumpram os critérios de admissão
definidos nas normas pedagógicas, podendo substituir a avaliação com menor classificação. Neste caso a nota final
será a média aritmética das classificações obtidas (utilizando a avaliação da prova substituída) arredondando às
unidades.
Podem ainda utilizar a avaliação por exame final, caso cumpram os critérios de admissão respetivos definidos nas
normas pedagógicas. Neste caso a nota final será a nota do exame arredondando às unidades.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Theoretical classes of exposition and discussion of the topics covered, presenting examples for the understanding of
the concepts, laws and calculation techniques. Theoretical-practical classes will consist of solving exercises and
problems.

Students are preferably assessed by taking two properly spaced written tests during the school term. The final grade
will be the arithmetic average of the grades obtained rounding to the units.
Alternatively, they may be assessed by supplementary assessment if they meet the admission criteria set out in the
pedagogical rules and may replace the assessment with lower rating. In this case the final grade will be the arithmetic
average of the marks obtained (using the substituted test evaluation) rounding to the units.
They may also use the assessment by final exam, if they meet the respective admission criteria defined in the teaching
standards. In this case the final grade will be the exam grade rounding to the units.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A experiência adquirida ao longo de vários anos de lecionação desta unidade curricular demonstra que a metodologia
de lecionação de matéria teórica intercalada com a resolução de exemplos de aplicação é aquela que mais se adequa à
compreensão por parte dos alunos de conteúdos de grande aplicabilidade à Engenharia Física como se encontram
definidos nos Objetivos, nomeadamente atendendo ao nível de aproveitamento dos alunos, quer ao nível da avaliação,
quer ao nível das aulas.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The experience gained over several years of teaching this course demonstrates that the methodology of teaching
theoretical material interspersed with the resolution of application examples is the one that best suits the
understanding by students of contents of great applicability to Physical Engineering. as defined in the Objectives,
namely taking into account the level of achievement of the students, both at the level of assessment, and at the level of
classes.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
P. A. Tipler, Physics for scientists and engineers, Worth Publishers, 1991
- M Alonso and E. J. Finn; Physics, Addison-Wesley, 1996
- R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands, The Feynmam Lectures on Physics, Addison-Wesley, 1964
- R. Blum, D. E. Roller; Physics, 2nd Vol., Holden-Day, 1982
- J. R. Reitz, F. J. Milford, R. W. Christy; Foundations of Electromagnetic Theory, Addison-Wesley, 1993
- Griffiths David J., Introduction to electrodynamics. ISBN: 0-13-919960-8
- Jackson John David, Classical electrodynamics. ISBN: 0-471-30932-X

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:
MAT

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-30; PL-30; OT-4,5; Total-64,5
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4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Maria Luísa Ribeiro dos Santos Morgado (30 TP + 4,5 OT)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
João Luís Honório Matias (30 PL)

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.

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.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
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 directos: método de eliminação de Gauss (pivotagem parcial e total);
Métodos iterativos de Jacobi e de 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. 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
Introdução a um software de cálculo matemático

4.4.5. Syllabus:
1. Error theory: bases of representation; Computer representation of numbers; Study of errors and their propagation.
2. Resolution of nonlinear equations: Location of real roots; Numerical methods: bisection, fixed point, Newton and
secant method. Study of error and convergence. Newton's method for nonlinear equation systems.
3. Systems of linear equations: Direct methods: Gaussian elimination method (partial and total pivoting); Jacobi and
Gauss-Seidel iterative methods: convergence study.
4. Polynomial interpolation: Lagrange interpolating formula and study of interpolation error; Split differences; Newton's
formula.
5. Least squares: Linear and nonlinear regression.
6. Numerical derivation and integration: Numerical derivation formulas. Trapezoid and Simpson rules (simple and
compound); error study.
7. Initial Value Problems: Euler Method and Runge-Kutta Methods. Error analysis.
Introduction to a mathematical calculation 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:
In the various applications of mathematics to other sciences, numerical methods are generally required. For a full
understanding of the simulations made and the results obtained, it is essential not only to properly implement and
choose the methods used, but also to further analyze their stability and convergence issues.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Nas aulas teóricas (2h/semana), serão introduzidos os principais resultados da análise numérica. Para uma
compreensão dos mesmos, nas aulas prático-laboratoriais (2h/semana), estes serão usados para a resolução de
determinados problemas. Os alunos serão incentivados a implementarem os métodos com recurso a um certo
software matemático (Scilab, Octave, Matlab, p.e.). Além disso, os alunos serão propostos a desenvolverem trabalho
autónomo na resolução de alguns problemas.
A avaliação distingue-se em:
Avaliação Contínua e Periódica, a realizar durante o semestre e na qual os alunos realizam duas provas escritas. Além
disso, poderão ser atribuídos trabalhos computacionais. Neste caso a classificação corresponderá a uma média
ponderada entre a classificação das provas escritas (70%) e a obtida no(s) trabalho(s) computacionais (30%);
Avaliação por exame final, para alunos que não tenham obtido aprovação na avaliação contínua.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
In the theoretical classes (2h / week), the main results of the numerical analysis will be introduced. For an
understanding of them, in practical-laboratory classes (2h / week), these will be used to solve certain problems.
Students will be encouraged to implement the methods using some mathematical software (Scilab, Octave, Matlab,
e.g.). In addition, students will be proposed to develop autonomous work in solving some problems.
The assessment is distinguished by:
Continuous and Periodic Assessment, to be performed during the semester and in which students take two written
tests. In addition, computational jobs may be assigned. In this case the classification will correspond to a weighted
average between the classification of the written tests (70%) and the one obtained in the computational work (s) (30%);
Assessment by final exam, for students who have not passed the continuous assessment.

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 na implementação e resolução de problemas
propostos nas aulas pratico-laboratoriais.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
For a proper use and choice of the numerical method to be used, and for a correct analysis of the obtained results, the
proper theoretical foundations must be understood. This will facilitate the implementation and problem solving
proposed in the practical laboratory classes.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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 - Laboratório de Física III

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Laboratório de Física III

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Physics Laboratory III

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

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
PL-60; OT-4,5

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
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4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Francisco José Silva Ferreira Marinho (30 PL + 4,5 OT)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Maria Adelaide Pinho Montenegro Andrade (30 PL)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se, por parte do aluno, o desenvolvimento da capacidade de trabalho laboratorial, individual e em grupo.
Durante o semestre os alunos irão efetuar algumas experiências de Termodinâmica, Física Estatística,
Eletromagnetismo e Eletrónica em ambiente laboratorial. Pretende se que a realização das experiências propostas
levem os alunos a consolidar diversos conceitos e conteúdos tanto em experiências físicas como em simulação
computacional.

Durante a realização dos trabalhos experimentais pretende-se que os alunos desenvolvam autonomia experimental
para que a partir de um determinado problema proposto sejam capazes de planear, realizar, escrever um relatório, e
reportar oralmente a experiência realizada.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended, by the student, the development of laboratory work capacity, individual and group. During the semester
students will perform some experiments of Thermodynamics, Statistical Physics, Electromagnetism and Electronics in
laboratory environment. It is intended that the realization of the proposed experiments will lead the students to
consolidate various concepts and contents in both physical experiments and computer simulation.

During the realization of the experimental work, it is intended that the students develop experimental autonomy so that
from a given proposed problem they are able to plan, carry out, write a report, and report orally the experience.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Execução de trabalhos práticos e/ou simulação computacional para a resolução de problemas de aplicação em
Termodinâmica, Física Estatística, Eletromagnetismo e Eletrónica.

- Sistemas termodinâmicos simples (gases ideais),
- Trabalho e calor,
- Termodinâmica estatística.

- Eletrostática e potencial,
- Circuitos elétricos básicos em corrente contínua e em corrente alternada,
- Condensadores e fenómenos transitórios em circuitos RC/RL/CL/RLC,
- Campo magnetostático e ondas eletromagnéticas,
- Semicondutores básicos (díodos e transístores),
- Amplificadores operacionais (implementação de funções analógicas),
- Fontes de alimentação (transformação, retificação, regulação).

4.4.5. Syllabus:
Execution of practical work and / or computer simulation to solve application problems in Thermodynamics, Statistical
Physics, Electromagnetism and Electronics.

- simple thermodynamic systems (ideal gases),
- Work and heat,
- Statistical thermodynamics.

- electrostatic and potential,
- Basic direct current and alternating current circuits,
- Condensers and transient phenomena in RC / RL / CL / RLC circuits,
- magnetostatic field and electromagnetic waves,
- basic semiconductors (diodes and transistors),
- operational amplifiers (implementation of analog functions),
- Power sources (transformation, rectification, regulation).

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os trabalhos propostos têm como objetivo a verificação na prática, através da realização de trabalho experimental, das
principais leis, princípios e teorias lecionadas nas unidades curriculares de Termodinâmica, Física Estatística,
Eletromagnetismo e Eletrónica. O conjunto de temas proposto na UC é bastante amplo e variado, abrangendo a
totalidade das matérias lecionadas.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:



10/16/2019 NCE/19/1900249 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c4024280-de1d-9e83-85fc-5d9b1ac48284&formId=85b86316-88e2-abfe-eea2… 48/89

The proposed works have as objective the verification in practice, through the accomplishment of experimental work,
of the main laws, principles and theories taught in the course units of Thermodynamics, Statistical Physics,
Electromagnetism and Electronics. The set of themes proposed in the UC is quite wide and varied, covering all the
subjects taught.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Consiste na realização de experiências práticas ou simuladas realizadas individualmente ou em grupos de dois
elementos. Os protocolos serão disponibilizados, incentivando-se a preparação prévia para o trabalho. Os alunos
deverão ter, obrigatoriamente, um caderno individual de laboratório no qual, durante a aula, os alunos devem registar
os procedimentos utilizados e todos os dados obtidos.
Dos trabalhos realizados devem ser entregues no mínimo seis relatórios individuais ou por cada grupo. Além disso,
após a conclusão dos trabalhos, haverá uma apresentação oral. A classificação da apresentação será individual.
Serão analisados e classificados os relatórios apresentados, contando para a classificação os melhores cinco
trabalhos. Também serão tidos em conta a apresentação oral e o caderno de laboratório, bem como a assiduidade e
pontualidade dos alunos.
Cl Final = 60% * (média dos 5 melhores relatórios) + 25% * (apresentação oral) + 15% (assiduidade, pontualidade e
caderno laboratorial).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
It consists of conducting practical or simulated experiments performed individually or in groups of two elements.
Protocols will be made available, encouraging prior preparation for the work. Students must have an individual
laboratory notebook in which, during class, students must record the procedures used and all data obtained.
At least six individual or group reports must be submitted. In addition, upon completion of the work there will be an
oral presentation. The classification of the presentation will be individual.
The reports presented will be analyzed and classified, counting the best five papers for classification. Account will also
be taken of the oral presentation and the laboratory notebook, as well as the attendance and punctuality of the
students.
Cl Final = 60% * (average of the 5 best reports) + 25% * (oral presentation) + 15% (attendance, punctuality and
laboratory notebook).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A realização de trabalhos laboratoriais, com o contacto do aluno com os instrumentos, aparelhos de medição, material
didático e espaço de laboratório, é unanimemente considerada como um bom método de aprendizagem permitindo a
melhor consolidação dos conceitos físicos através da experimentação e da observação de situações concretas. Pela
sua natureza, alguns dos trabalhos são realizados através de simulação computacional. Isto permite remover algumas
das limitações que sempre existem em qualquer laboratório, em termos da disponibilidade de material, espaço ou
tempo.
Por sua vez, o modelo de avaliação proposto é coerente com os objetivos de aprendizagem, uma vez que privilegia a
capacidade de trabalho em grupo, sem ignorar a componente de trabalho individual. Também é moderadamente
concedida alguma valorização à clareza na exposição oral, tendo em conta que esta é muito dependente da disposição
e descontração do momento, bem como da própria personalidade de cada aluno.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Laboratory work, with student contact with instruments, measuring devices, teaching materials and laboratory space,
is unanimously considered as a good learning method allowing the best consolidation of physical concepts through
experimentation and observation of situations. concrete. By their nature, some of the work is done through computer
simulation. This allows you to remove some of the limitations that always exist in any lab in terms of material, space or
time availability.
In turn, the proposed assessment model is consistent with the learning objectives, as it privileges the ability to work in
groups, without ignoring the individual work component. Some clarity is also given moderately to the clarity of the oral
presentation, as it is very much dependent on the mood and relaxation of the moment, as well as on the personality of
each student.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Protocolos dos trabalhos experimentais.

Mapa IV - Electrónica

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Electrónica

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Electronic

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
ENG
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4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
T-30; TP-30; OT-4,5; Total-64,5

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Salviano Filipe Silva Pinto Soares (30 T + 30 TP + 4,5 OT)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular tem por objetivo dotar os alunos de Engenharia e Gestão Industrial de conhecimentos e de
competências no domínio da Eletrotecnia e Eletrónica. Conhecer e aplicar as leis e teoremas fundamentais da
eletricidade e desenvolver a capacidade de resolução de problemas de análise e síntese de circuitos elétricos e
eletrónicos simples. Competências para a verificação experimental dos principais conceitos apreendidos, através de
montagem de circuitos elétricos e eletrónicos em laboratório, incluindo conhecimentos sobre equipamentos de
medida e de laboratório.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The course aims to provide students of Engineering and Industrial Management with knowledge and skills in the field
of Electrotechnics and Electronics. Know and apply the fundamental laws and theorems of electricity and develop the
ability to solve problems of analysis and synthesis of simple electrical and electronic circuits. Competences for
experimental verification of the main concepts learned through the assembly of electrical and electronic circuits in the
laboratory, including knowledge of measuring and laboratory equipment.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Noções fundamentais de eletricidade e quantidades elétricas. Leis fundamentais em eletrotecnia. Análise de circuitos
de corrente contínua. Análise de circuitos de corrente alternada. Medição de grandezas elétricas (amperímetros,
voltímetros, ohmímetros e osciloscópios). Condensadores e fenómenos transitórios em circuitos RC. Semicondutores
básicos: Díodo de junção e transístor de junção. Amplificadores operacionais e síntese de funções analógicas
simples. Fontes de alimentação (transformação, retificação, regulação).

4.4.5. Syllabus:
Fundamentals of electricity and electrical quantities. Fundamental laws in electrotechnics. Analysis of direct current
circuits. Analysis of alternating current circuits. Measurement of electrical quantities (ammeters, voltmeters,
ohmmeters and oscilloscopes). Condensers and transient phenomena in RC circuits. Basic Semiconductors: Junction
Diode and Junction Transistor. Operational amplifiers and synthesis of simple analog functions. Power sources
(transformation, rectification, regulation).

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos foram delineados para que o aluno compreenda as noções fundamentais dos circuitos
elétricos e eletrónicos para que depois possa usar esses conhecimentos para a conceção de circuitos eletrónicos
básicos e utilização de circuitos integrados de uso geral como o amplificador operacional, reguladores de tensão, etc.
Os conhecimentos adquiridos estão também articulados com a componente prática onde plataformas como o Arduíno
podem ser utilizadas como ferramentas de aprendizagem.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus has been designed so that the student understands the fundamental notions of electrical and electronic
circuits so that he can then use this knowledge for the design of basic electronic circuits and the use of general



10/16/2019 NCE/19/1900249 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c4024280-de1d-9e83-85fc-5d9b1ac48284&formId=85b86316-88e2-abfe-eea2… 50/89

purpose integrated circuits such as the operational amplifier, voltage regulators, etc. . The acquired knowledge is also
articulated with the practical component where platforms such as Arduino can be used as learning tools.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino está estruturada em aulas de ensino teórico e de ensino prático-laboratorial. Na primeira
tipologia de aulas são apresentados e desenvolvidos os conteúdos programáticos listados no ponto 2, incluindo a
resolução de exercícios tipo e ilustrativos, que complementam a abordagem teórica. Nas aulas de ensino prático-
laboratorial serão realizados alguns trabalhos práticos que visam a experimentação dos conceitos abordados. 
Os alunos são avaliados preferencialmente através da realização de uma Componente Teórica (CT) que consiste de
duas provas escritas (P1 e P2), adequadamente espaçadas no período letivo e uma Componente Laboratorial (CL) que
consiste num conjunto de trabalhos práticos e uma prova de Avaliação de conhecimentos práticos. A nota final será a
média aritmética das classificações obtidas arredondando às unidades. 
Podem ainda utilizar a avaliação por exame final, caso cumpram os critérios de admissão respetivos definidos nas
normas pedagógicas.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching methodology is structured in theoretical and practical-laboratory classes. In the first class typology the
syllabus listed in point 2 is presented and developed, including the resolution of standard and illustrative exercises
that complement the theoretical approach. In practical-laboratory teaching classes will be done some practical work
aimed at experimenting with the concepts covered.
Students are preferably assessed by completing a Theoretical Component (TC) consisting of two written tests (P1 and
P2), adequately spaced during the school term and a Laboratory Component (CL) consisting of a set of practical
assignments and a written test. Assessment of practical knowledge. The final grade will be the arithmetic average of
the grades obtained rounding to the units.
They may also use the assessment by final exam, if they meet the respective admission criteria defined in the teaching
standards.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias de ensino divide-se numa componente teórica (exposição por diapositivos e realização de exercícios)
e numa componente laboratorial devidamente articulada para que os alunos possam adquirir conhecimentos teóricos
de suporte à realização de trabalhos práticos em laboratório de eletrotecnia. Neste contexto, os alunos utilizam
equipamento de medida e realizam a montagem de vários circuitos para análise crítica e validação experimental dos
conceitos adquiridos na componente teórica. A avaliação reflete o desempenho obtido nas duas componentes de
ensino.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methodologies are divided into a theoretical component (slide exposure and exercises) and a properly
articulated laboratory component so that students can acquire theoretical knowledge to support the practical work in
electrotechnical laboratory. In this context, students use measuring equipment and assemble various circuits for
critical analysis and experimental validation of concepts acquired in the theoretical component. The assessment
reflects the performance obtained in both teaching components.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Práticas Laboratoriais Raul Morais dos Santos, José Baptista, António Valente e Salviano Soares
Dispositivos Electrônicos e Teoria de Circuitos, Quinta Edição Robert Boylestad and Louis Nashelsky
Introductory Circuit Analysis (13th Edition) Robert Boylestad

Mapa IV - Programação Avançada

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Programação Avançada

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Advanced Programming

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

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:



10/16/2019 NCE/19/1900249 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c4024280-de1d-9e83-85fc-5d9b1ac48284&formId=85b86316-88e2-abfe-eea2… 51/89

T-30; PL-30; OT-4,5; Total-64,5

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Eduardo José Solteiro Pires (30 TP + 30 PL + 4,5 OT)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Aquisição de princípios, conceitos e métodos da computação com especial ênfase em aplicações científicas e
problemas de engenharia. 
2. Resolução de problemas utilizando técnicas de programação. 
3. Familiarização com algoritmos fundamentais e estruturas de dados. 
4. Familiarização com o ambiente MatLab, como veículo de concretização dos objetivos anteriores. 
5. Familiarização com o ambiente Anaconda e ISE Spyder, Resolução de problemas em Python.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1. Acquisition of principles, concepts and methods of computation with special emphasis on scientific applications
and engineering problems.
2. Problem solving using programming techniques.
3. Familiarization with fundamental algorithms and data structures.
4. Familiarization with the MatLab environment as a vehicle for achieving the previous objectives.
5. Familiarity with Anaconda and ISE Spyder environment, Python troubleshooting.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Noções gerais de programação 
2. Representação de números inteiros em diferentes bases 
3. Conversão entre bases 
4. O ambiente interativo do MatLab 
5. Variáveis e tipos de dados 
6. Cálculo vetorial e matricial 
7. Representação gráfica, 2D e 3D 
8 Funções de entrada e escrita de dados 
9 Estruturas de decisão if e case 
10 Estruturas de repetição while, do-while 
11 Funções em MatLab 
12 Ficheiros 
13 Toolbox Bioinformatics 
14. O ambiente interativo Anaconda e Spyder 
15. Introdução à Programação em Python

4.4.5. Syllabus:
1. General Programming
2. Representation of integers in different bases
3. Base Conversion
4. The MatLab Interactive Environment
5. Variables and Data Types
6. Vector and Matrix Calculation
7. Graphical representation, 2D and 3D
8 Data Entry and Writing Functions
9 if and case decision structures
10 while, do-while repetition structures
11 MatLab Functions
12 Files
13 Bioinformatics Toolbox
14. The Anaconda and Spyder Interactive Environment
15. Introduction to Python Programming
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4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se com esta UC a familiarização do aluno com os princípios da programação, e que no final do semestre
tenha adquirido a capacidade de programar em ambiente MatLab. O Capítulo 1, 2 e 3 são capítulos introdutórios e,
como tal, incluem material genérico e comum a uma disciplina de introdução à programação. No Capítulo 4, a
ferramenta MatLab é contextualizada, descrevendo-se o sistema interativo do MatLab e as suas múltiplas janelas. No
Capítulo 5, ensinam-se as variáveis e tipos de dados. No capítulo 6 é descrito o poder vetorial e matricial do MatLab. O
Capítulo 7 aborda a representação gráfica de dados, em 2 e 3 dimensões. Os Capítulos 8 a 11 compreendem tópicos
usuais na aprendizagem de uma linguagem de programação imperativa. O Capítulo 12 versa sobre o uso de ficheiros.
O Capítulo 13 diz respeito a uma ferramenta específica à Bio informática. Finalmente o Capítulo 15 é introduzida a
linguagem Python.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
This course aims to familiarize the student with the principles of programming, and that by the end of the semester has
acquired the ability to program in MatLab environment. Chapter 1, 2, and 3 are introductory chapters and, as such,
include generic and common material for an introduction to programming discipline. In Chapter 4, the MatLab tool is
contextualized, describing MatLab's interactive system and its multiple windows. Chapter 5 teaches variables and data
types. Chapter 6 describes the vector and matrix power of MatLab. Chapter 7 covers graphical representation of data,
in 2 and 3 dimensions. Chapters 8-11 cover common topics in learning an imperative programming language. Chapter
12 is about using files. Chapter 13 deals with a specific tool for Bio informatics. Finally Chapter 15 introduces the
Python language.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A disciplina está organizada em aulas Teóricas e práticas laboratoriais 
Durante as aulas são apresentados os princípios e os conceitos relativos à programação e algoritmia, em paralelo com
a aprendizagem do MatLab, sempre acompanhados de exemplos. Seguidamente, são propostos problemas para os
alunos resolverem, de modo a cimentarem os conhecimentos adquiridos. 
Numa segunda fase será realizada uma breve introdução à linguagem Python.
Os alunos são avaliados preferencialmente através da realização de duas provas escritas (MT1 e MT2) adequadamente
espaçadas no período letivo, avaliação contínua e um projeto (PRJ). Podem ainda utilizar a avaliação por exame final,
caso cumpram os critérios de admissão respetivos definidos nas normas pedagógicas.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The course is organized in theoretical classes and laboratory practices.
During the classes are presented the principles and concepts related to programming and algorithm, in parallel with
MatLab learning, always accompanied by examples. Then, problems are proposed for the students to solve in order to
cement the acquired knowledge.
In a second phase will be a brief introduction to the Python language.
Students are assessed preferably by taking two written exams (MT1 and MT2) adequately spaced during the term,
continuous assessment and a project (PRJ). They may also use the assessment by final exam, if they meet the
respective admission criteria defined in the pedagogical norms.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende iniciar-se cada aula com novas noções/ ideias que serão solidificadas nessa mesma aula através da
utilização repetida dos conceitos na resolução de exercícios. Novos problemas poderão ser trazidos pelos alunos para
as aulas com vista à sua formulação e implementação.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
It is intended to start each class with new notions / ideas that will be solidified in that same class through the repeated
use of concepts in solving exercises. New problems may be brought by students to classes for their formulation and
implementation.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
MATLAB - Curso Completo, Vieira, C., Morais, V.
Essential MATLAB for Engineers and Scientists. 3 th Edition, Brian D., Daniel T.
Matlab Programming for Engineers, 2nd Ed, Chapman S.
Matlab in Bioscience and biotechnology , L. Burstein

Mapa IV - Ótica

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Ótica

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Optics

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

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
T-30; TP-30; OT-4,5; Total-64,5

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Joaquim Manuel Da Silva Anacleto (30 T + 4,5 OT)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
José Ramiro Afonso Fernandes (30 TP)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Familiarização com os princípios e os métodos da Ótica Geométrica.
Aplicar a Ótica Geométrica na análise de instrumentação ótica e compreender as suas limitações.
Dominar os fundamentos da Ótica Física, em particular, os conceitos de polarização, interferência e difração.
Abordar as aplicações da Ótica Física em instrumentação e metrologia ótica.
Adquirir conhecimentos básicos de Ótica Moderna.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Familiarization with the principles and methods of Geometric Optics.
Apply Geometric Optics in optical instrumentation analysis and understand its limitations.
Master the fundamentals of Physical Optics, in particular, the concepts of polarization, interference and diffraction.
Address the applications of physical optics in instrumentation and optical metrology.
Acquire basic knowledge of Modern Optics.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Os princípios da Ótica Geométrica. Leis de Snell-Decartes. Espelhos e dioptros. Princípio de Fermat.
2. Sistemas óticos. Pontos, retas e planos conjugados. Equação de Newton. Equações dos focos conjugados.
Amplificação linear e angular. Aplicação aos dióptros.
3. Associação de sistemas óticos. Sistemas convergentes, divergentes e telescópicos.
4. Lentes. Diafragmas de abertura e de campo. Pupilas de entrada e de saída.
5. Exemplos de sistemas óticos. Olho humano, lupa, microscópio e telescópio.
6. Fundamentos de Ótica Física. Revisão das leis do Eletromagnetismo.
7. Ondas eletromagnéticas; ondas planas, esféricas e cilíndricas; propagação de feixe gaussiano. 
8. Dispersão material. Leis de Snell e fórmulas de Fresnel. Reflexão total. 
9. Polarização da luz. Aplicações.
10. Interferência e difração da luz. Princípio de Huygens-Fresnel. Aplicações. 
11. Tópicos de Ótica Moderna. Lasers. Fibras óticas.

4.4.5. Syllabus:
1. The principles of Geometric Optics. Snell-Decartes Laws. Mirrors and diopters. Fermat's principle.
2. Optical systems. Points, lines and conjugated planes. Newton's equation. Equations of conjugated foci. Linear and
angular amplification. Application to diopters.
3. Association of optical systems. Convergent, divergent and telescopic systems.
4. Lenses. Aperture and field diaphragms. Entry and exit pupils.
5. Examples of optical systems. Human eye, magnifier, microscope and telescope.
6. Fundamentals of Physical Optics. Revision of the laws of electromagnetism.
7. electromagnetic waves; flat, spherical and cylindrical waves; Gaussian beam propagation.
8. Material dispersion. Snell Laws and Fresnel Formulas. Total reflection.
9. Polarization of light. Applications.
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10. Light interference and diffraction. Huygens-Fresnel principle. Applications.
11. Topics of Modern Optics. Lasers. Optical fibers.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos lecionados na presente UC cobrem áreas da Ótica com relevância para a Engenharia
Física e que incorporam os Objetivos da UC. Nos primeiros capítulos demonstra-se a importância da Ótica
Geométrica, não apenas do ponto de vista teórico, mas também da sua aplicação em instrumentação ótica. Nos
capítulos seguintes é evidenciado que a limitação da Ótica Geométrica implica o estudo da Ótica Física para
compreender a aplicação à instrumentação avançada presente em várias áreas da engenharia. Tópicos de Ótica
Moderna (e.g. Ótica Quântica) também são necessários para os alunos terem uma visão mais abrangente da aplicação
da Ótica à Engenharia Física. A resolução de exemplos práticos no âmbito da engenharia permite consolidar os
conceitos teóricos abordados.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus taught in this UC cover areas of optics relevant to Physical Engineering and incorporating the objectives
of the UC. The first chapters demonstrate the importance of geometric optics, not only from the theoretical point of
view, but also from its application in optical instrumentation. In the following chapters it is evident that the limitation of
Geometric Optics implies the study of Physical Optics to understand the application to advanced instrumentation
present in various areas of engineering. Topics of Modern Optics (e.g. Quantum Optics) are also needed for students to
have a broader view of the application of optics to physical engineering. The resolution of practical examples in
engineering allows to consolidate the theoretical concepts covered.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas de exposição e discussão dos temas abordados, apresentando exemplos para a compreensão dos
conceitos, leis e aplicações. Aulas teórico-práticas de discussão e resolução de problemas.
Os alunos são avaliados preferencialmente através da realização de duas provas escritas adequadamente espaçadas
no período letivo. A nota final será a média aritmética das classificações obtidas arredondando às unidades.
Alternativamente poderão ser avaliados por avaliação complementar, caso cumpram os critérios de admissão
definidos nas normas pedagógicas, podendo substituir uma das avaliações. Neste caso a nota final será a média
aritmética das classificações obtidas (utilizando a avaliação da prova substituída) arredondando às unidades.
Podem ainda utilizar a avaliação por exame final, caso cumpram os critérios de admissão respetivos definidos nas
normas pedagógicas. Neste caso a nota final será a nota do exame arredondando às unidades.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Lectures of exposition and discussion of the topics covered, presenting examples for the understanding of concepts,
laws and applications. Theoretical-practical classes for discussion and problem solving.
Students are preferably assessed by taking two properly spaced written tests during the school term. The final grade
will be the arithmetic average of the grades obtained rounding to the units.
Alternatively, they may be assessed by further assessment if they meet the admission criteria set out in the teaching
standards and may replace one of the assessments. In this case the final grade will be the arithmetic average of the
marks obtained (using the substituted test evaluation) rounding to the units.
They may also use the assessment by final exam, if they meet the respective admission criteria defined in the
pedagogical norms. In this case the final grade will be the exam grade rounding to the units.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A experiência consolidada de lecionação da Ótica, integrada em diversas unidades curriculares, mostra que a
metodologia de lecionação de matéria teórica acompanhada de discussão e resolução de problemas e exemplos de
aplicação é a que mais se adequa à compreensão por parte dos alunos dos conteúdos, visando a sua aplicação à
Engenharia Física, como definidos nos Objetivos. Esta adequação é corroborada pelo sucesso dos alunos, quer
vertente da avaliação, quer na participação nas aulas.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The consolidated experience of teaching Optics, integrated in several curricular units, shows that the methodology of
teaching theoretical material, accompanied by discussion and problem solving and application examples, is the one
that best fits students' understanding of the contents, aiming at its application to Physical Engineering, as defined in
the Objectives. This adequacy is corroborated by the students' success, both in terms of assessment and in class
participation.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Eugene Hecht; Óptica, Fundação Calouste Gulbenkian, 2002
R.D. Guenther; Modern Optics, J. Wiley, 1990
M.V. Klein, Th.E. Furtak; Optics, 2nd ed., J. Wiley, 1986
M.B. Born, E. Wolf; Principles of Optics, Cambridge University Press, 1999

Mapa IV - Sistemas Digitais

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Sistemas Digitais
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4.4.1.1. Title of curricular unit:
Digital Systems

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

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
T-30; PL-30; OT-4,5; Total-64,5

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Luís José Calçada Torres Pereira (30 TP + 30 PL + 4,5 OT)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aplicar os fundamentos da Álgebra de Boole no projeto de circuitos digitais e compreender a sua importância na
contínua evolução tecnológica de microprocessadores, memórias, eletrónica de consumo, e comunicações digitais. 
Conhecer as características básicas da tecnologia atual dos circuitos lógicos. 
Compreender e simular as operações lógicas e aritméticas num microprocessador; 
Compreender a codificação digital de informação e a interface entre o mundo analógico e digital. 
Projetar e simplificar funções lógicas: circuitos combinatórios e sequenciais síncronos; 
Implementar funções lógicas com circuitos integrados, simuladores de circuitos, e usar e/ou linguagens de descrição
de hardware; 
Avaliar o desempenho de Sistemas Digitais; 
Projetar e analisar sistemas digitais utilizando dispositivos lógicos programáveis e FPGA usando linguagens de
descrição de hardware.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Apply the fundamentals of Boole Algebra in digital circuit design and understand its importance in the ongoing
technological evolution of microprocessors, memories, consumer electronics, and digital communications.
Know the basic characteristics of current logic circuit technology.
Understand and simulate the logic and arithmetic operations in a microprocessor;
Understand the digital coding of information and the interface between the analog and digital world.
Design and simplify logic functions: combinational and synchronous sequential circuits;
Implement logic functions with integrated circuits, circuit simulators, and use and / or hardware description languages;
Evaluate the performance of Digital Systems;
Design and analyze digital systems using programmable logic devices and FPGA using hardware description
languages.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Numeração binária. Bases de numeração. Álgebra de Boole. Funções lógicas: Formas de representação; Mintermos e
Maxtermos; Mapas de Karnaugh e Simplificação. Famílias lógicas; Níveis elétricos; Portas tri-state; Tempos de
propagação; Lógica positiva, negativa e de polaridade. Multiplexeres, codificadores, descodificadores, comparadores,
somadores. Latches e Flip-flops e suas características temporais; Registos simples, de deslocamento e multimodo;
Contadores assíncronos e síncronos; Síntese e Expansão de contadores. Modelos de Mealy e de Moore; Diagramas e
tabelas de estados; Metodologias de síntese; Análise de circuitos e características temporais. Dispositivos de Memória
e Lógica Programável. Linguagens de descrição de hardware e Dispositivos programáveis (PLD, PAL e FPGA).
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4.4.5. Syllabus:
Binary numbering. Numbering bases. Boole Algebra. Logical functions: Forms of representation; Mintermos and
Maxtermos; Karnaugh Maps and Simplification. Logical families; Electrical levels; Tri-state doors; Propagation times;
Positive, negative and polarity logic. Multiplexers, encoders, decoders, comparators, adders. Latches and flip flops and
their temporal characteristics; Simple, shift and multimode registers; Asynchronous and synchronous counters;
Synthesis and Expansion of counters. Mealy and Moore models; State diagrams and tables; Synthesis methodologies;
Circuit analysis and temporal characteristics. Memory Devices and Programmable Logic. Hardware Description
Languages   and Programmable Devices (PLD, PAL, and FPGA).

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O objetivo desta UC é ensinar os princípios do desenvolvimento dos circuitos integrados digitais, e dar conhecimento
aos alunos do estado da arte, evocando exemplos de aplicação dos conceitos teóricos expostos no programa. 
Pretende-se transmitir ao aluno conhecimentos sobre aspetos tecnológicos e metodológicos do processo de projeto
de sistemas digitais complexos, tendo em vista a implementação em eletrónica ou sistemas digitais reconfiguráveis. 
Assim pretende-se dotar os alunos com os fundamentos teóricos e práticos das técnicas de análise e projeto de
circuitos digitais combinatórios e sequenciais síncronos. Introdução à programação de dispositivos lógicos
programáveis e FPGA. Linguagens de descrição de hardware
Um bom método de ensino consiste em resolver, individualmente ou em grupo problemas, pois tal é a verdadeira base
da metodologia de investigação moderna. A experimentação, a utilização de aparelhos de medida, e a montagem de
circuitos permite consolidar estes conhecimentos.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The aim of this UC is to teach the principles of the development of digital integrated circuits, and to give students
knowledge of the state of the art, evoking examples of application of the theoretical concepts exposed in the program
It is intended to impart to the student knowledge on technological and methodological aspects of the design process
of complex digital systems, with a view to implementation in electronics or reconfigurable digital systems
Thus it is intended to provide students with the theoretical and practical foundations of the analysis and design
techniques of synchronous sequential and combinatorial digital circuits. Introduction to programming FPGA and
programmable logic devices. Hardware description languages
A good teaching method is to solve problems, individually or in groups, as this is the real basis of modern research
methodology. Experimentation, the use of measuring devices, and circuit assembly make it possible to consolidate
this knowledge

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Para atingir os objetivos do programa, a estratégia de Ensino-Aprendizagem definida inclui: a apresentação de
definições, axiomas e teoremas; dar a conhecer factos da tecnologia atual; conduzir à compreensão de conceitos e
princípios; aplicação de conceitos e princípios a situações novas; execução dum plano experimental nas aulas
práticas, e a interpretação de resultados. 
O projeto e a utilização de circuitos lógicos estão intimamente ligadas, e a mobilização dos conhecimentos teóricos é
muito importante, para que se desenvolvam as competências necessárias para criar, testar, e aplicar novos conceitos. 
Embora os alunos estejam habituados a resolver problemas, é importante que o façam de forma sistemática, para que
concluam dentro das limitações de tempo disponível. As tarefas de análise, síntese, avaliação, decisão e ação são a
essência do trabalho experimental.
Os alunos são avaliados através da realização de duas provas escritas e de trabalhos práticos realizados nas aulas. 

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
To achieve the program objectives, the defined Teaching-Learning strategy includes: the presentation of definitions,
axioms and theorems; make facts of current technology known; lead to the understanding of concepts and principles;
application of concepts and principles to new situations; execution of an experimental plan in the practical classes,
and the interpretation of results.
The design and use of logic circuits are closely linked, and the mobilization of theoretical knowledge is very important
for developing the skills needed to create, test, and apply new concepts.
While students are used to solving problems, it is important that they do so systematically so that they complete within
the time constraints available. The tasks of analysis, synthesis, evaluation, decision and action are the essence of
experimental work.
Students are assessed by taking two written tests and practical assignments.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Para atingir os objetivos do programa, a estratégia de Ensino-Aprendizagem definida inclui: a apresentação de
definições, axiomas e teoremas; dar a conhecer factos da tecnologia atual; conduzir à compreensão de conceitos e
princípios; aplicação de conceitos e princípios a situações novas; execução dum plano experimental nas aulas
práticas, e a interpretação de resultados. 
O projeto e a utilização de circuitos lógicos estão intimamente ligadas, e a mobilização dos conhecimentos teóricos é
muito importante, para que se desenvolvam as competências necessárias para criar, testar, e aplicar novos conceitos. 
Embora os alunos estejam habituados a resolver problemas, é importante que o façam de forma sistemática, para que
concluam dentro das limitações de tempo disponível. As tarefas de análise, síntese, avaliação, decisão e ação são a
essência do trabalho experimental. As atividades que os alunos desenvolvem nas aulas teórico-práticas são: 
Estudar o problema levantado, reduzindo-o a um conjunto de especificações a desenvolver. 
Gerar uma possível solução para o problema em estudo, tendo em atenção as restrições. 
Desenvolver o sistema em módulos funcionais, e selecionar formas de implementar cada módulo. 
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Rever o desenvolvimento técnico, ou seja, se cumpre as especificações, e se é viável. 
Construir e testar o protótipo do sistema, e corrigir os erros. 
Rever o protótipo tal como foi construído. Verificar se funciona como planeado, se cumpre as especificações, e se é
uma boa solução final para o problema. 
Fazer um relatório do desenvolvimento e da construção do protótipo 
O Ensino-Aprendizagem duma unidade curricular depende da busca permanente da melhor maneira de concretizar os
objetivos propostos. A avaliação contínua de conhecimentos também visa dar a perceber aos Docentes e Alunos se
estão a ter sucesso no Ensino-Aprendizagem durante o semestre.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
To achieve the program objectives, the defined Teaching-Learning strategy includes: the presentation of definitions,
axioms and theorems; make facts of current technology known; lead to the understanding of concepts and principles;
application of concepts and principles to new situations; execution of an experimental plan in the practical classes,
and the interpretation of results.
The design and use of logic circuits are closely linked, and the mobilization of theoretical knowledge is very important
for developing the skills needed to create, test, and apply new concepts.
While students are used to solving problems, it is important that they do so systematically so that they complete within
the time constraints available. The tasks of analysis, synthesis, evaluation, decision and action are the essence of
experimental work. The activities that students develop in practical classes are:
Study the problem raised by reducing it to a set of specifications to develop.
Generate a possible solution to the problem under study, taking into account the constraints.
Develop the system into functional modules, and select ways to implement each module.
Review the technical development, ie whether it meets specifications, and if it is feasible.
Build and test the system prototype, and correct the errors.
Review the prototype as it was built. Verify that it works as intended, meets specifications, and is a good final solution
to the problem.
Report on prototype development and construction
The teaching-learning of a course depends on the permanent search for the best way to achieve the proposed
objectives. Continuous assessment of knowledge also aims to make teachers and students understand if they are
succeeding in teaching-learning during the semester.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Digital Design Principles and Practices Wakerly, John
Fundamentals of Digital Logic with Verilog Design, 3rd Ed. Stephen Brown, Zvonko Vranesic
Sistemas Digitais, Princípios e Prática Morgado Dias

Mapa IV - Mecânica Quântica e Física Atómica

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Mecânica Quântica e Física Atómica

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Quantum and Atomic Physics

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

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
T-30; TP-30; OT-4,5; Total-64,5

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>
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4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Luis Filipe Ferreira Morgado (30 T + 4,5 OT)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Marco Paulo Duarte Naia (30 TP)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular tem 3 objetivos essenciais:
-Intodução dos conceitos e da teoria quântica da matéria;
-Mostar como a equação de Schrödinger é aplicada a estados ligados: poço de potencial, oscilador harmónico, átomos
hidrogenoides e átomos multi-eletrónicos) e fluxo de partículas (scattering);
-Mostar como a teoria quântica permite entender a a estrutura atómica da matéria.

No final desta unidade os estudantes devem ser capazes de:
-Compreender por que razão os sistemas microscópicos precisam de uma descrição quântica e de um interpretação
estatística;
-Conhecer a equação de Schödinger e como é usada para descrevr sistemas simples;
-Determinar soluções da equção de Scrödinger em casos simples;
-Descrever o momento angular orbital e a necessidade do spin;
-Compreender o formalismo da mecânica quântica e descrever a estura do átomo de hidrogénio e, esquematicamente,
como se descreve átomos complexos.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The curricular unit has 3 main objectives:
To introduce students to the concepts of quantum theory;
To show how Schrodinger''s equation is applied to bound states (well potentials, harmonic oscillator, hydrogen atoms,
multi-electron atoms) and particle flux (scattering);
To show how quantum ideas provide an understanding of atomic structure.
At the end of this unit th studants shoul have:
An understanding of the reasons why microscopic systems require quantum description and statistical interpretation;
Knowledge of the Schrodinger equation and how it is formulated to describe simple physical systems;
Understanding of the basic technique of using Schrodinger''s equation and ability to determine solutions in simple
cases.
Understanding of how orbital angular momentum is described in quantum mechanics and why there is a need for spin;
Understanding how the formalism of quantum mechanics describes the structure of atomic hydrogen and,
schematically, how more complex atoms are described.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
-Os Limites da Física Clássica: quantização e níveis de energia discretos
-Medição e o perdores; comutadores
-Funções de onda complexas
-Forças, energia potencial e ondas de deBroglie
-Equções de onda, valores próprios e estados estacionários
-Equção de Schrödinge, função de onda, densidade de probabilidade
-Estados ligados, localização, poços de potencial
-Poço de potencial infinito, poços de potencial finito
-Oscilador harmónico: potencial 1D e potencial 3D
-Momento angular e potencial central
- Solução genérica da Equação de Scrodinger para o potencial central, conservação do momemento angular,
quantização do momento angular 
- Átomo de hidrogénio, nível de energia discreto
-Átomos multielectrónicos, momento intrínseco (spin) e números quâncticos
- Momentos dipolares magnéticos, energia spin-orbita, estrutura atómica fina
-Teoria das peturbações (1ª ordem), efeito Zeeman
- Fluxo quântico, dispersão em potencias de degrau
- Barreira de potencial, penetração e efeito túnel

4.4.5. Syllabus:
Breakdown of classical physics, quantization, discrete energy levels 
Operators and Measurement; commutators 
Complex wave-functions 
Forces, potential energy, de Broglie wave 
Wave equation, eigenvalue equation, stationary states 
Schrodinger equation, wave function, probability density 
Bound states, localization, potential wells 
Infinite well potential, finite well potential 
Harmonic oscillator, 1D and 3D potential 
Angular momentum and central potential 
Generic solution of Schrodinger equation for central potential, conservation of angular momentum, angular momentum
quantization 
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Hydrogen atom potential, discrete energy level 
Many-electron atoms, intrinsic spin, quantum numbers 
Magnetic dipole moments, spin-orbit energy, atomic fine structure 
First-order perturbation theory, Zeeman effect 
Quantum flux, scattering at potential steps 
Potential barrier, penetration, and tunnelling

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O programa da unidade curricular pretende introduzir os estudantes à formulação da teoria quântica. Os estudantes
serão inicialmente confrontados com os limites da teoria clássica, que não permitem calcular, prever ou explicar
algumas observações. Será depois desenvolvido o conceito de função e equação de onda. Esse formalismo permite
calcular alguns resultados observáveis e explicar o comportamentos dos sistemas microscópicos.
Como a teoria quântica permite a explicação da estrutura atómica da matéria, é importante para os estudantes aplicar
os conceitos a alguns sistemas simples e calcular alguns resultados. O domínio desta abordagem irá permitir
compreender outros resultados e explorar sistemas em outras situações e sistemas mais complexos, alguns dos
quais não poderão fazer uma abordagem analítica rigorosa.
Ainda assim, a unidade curricular, será uma oportunidade para se apropriarem das ideias e noções da teoria que
permite atualmente a compreensão da estrutura da matéria.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus of the course unit aims to introduce students to the formalism of quantum theory. They will initially be
confronted with the limits of the classical theory, which do not allow to calculate, predict or explain some observations.
Then the function and wave equation concepts will be developed. This formalism allows it to calculate some
observable results and explain the behavior of microscopic systems.
Since quantum theory allows for the explanation of the atomic structure of matter, it is important for students to apply
the concepts to simple systems and to calculate some results. Mastery of this approach will allow them to understand
other results and explore systems in other situations and more complex systems, some of which will not allow a
rigorous analytical approach.
Still, the course will be an opportunity to get hold of the ideas and notions of the theory that allow the current
understanding of the structure of matter

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A estratégia de lecionação da UC está baseada em aulas de exposição da matéria, 2 horas teóricas semanais, em que
são introduzidos os conceitos, discutidos e aplicados em exemplos simples. As aulas teóricas recorrerão às técnicas
clássicas - uso do quadro, projecção de diapositivos e animações gráficas. Para os estudantes compreenderem e
aplicarem efectivamente os conceitos ensinados têm também aulas teórico-práticas, 2 horas semanais, onde serão
propostos exercícios e problemas.
A avaliação é feita através de um teste escrito no final do semestre e de três mini-testes, ministrados ao longo do
semestre, sendo realizados uma semana após a conclusão de parte da matéria. A nota final, de 0 a 20 val, é calculada a
partir da média pesada das classificações dos mini-testes, cada um pesa 10%, com a classificação do teste escrito,
com um peso de 70%. Os estudantes que não obtenham aprovação (nota final < 9,5 val) serão admitidos a exame de
acordo com as normas pedagógicas.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The CU teaching strategy is based on lectures, 2 theoretical hours per week, in which the concepts are introduced,
discussed and applied in simple examples. Theoretical classes will use the classic expositive techniques - use of the
board, slide projection and graphic animations. For students to understand and apply effectively the concepts taught
they also have practical classes, 2 hours per week, where exercises and problems will be proposed.
The assessment is made through a written test at the end of the semester and three mini-tests, conducted during the
semester, being performed one week after the conclusion of part of the subject. The final grade, from 0 to 20 val, is
calculated from the weighted average of the minitest ratings, each weighing 10%, with the written test rating weighing
70%. Students who do not pass (final grade <9.5 val) will be admitted to the exam according to the pedagogical rules.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Apesar do conhecimento descritivo da teoria quântica e conhecimento de alguns dos seus resultados, os estudantes
normalmente não têm ferramentas, conhecimentos e um domínio dos conceitos que permitam descrever e manipular
um sistema quântico. A unidade curricular tentará fazer então duas coisas: (i) construir formalmente a teoria; (ii)
aplicar e manipular as estruturas formais para descrever sistemas simples. A resolução do átomo de hidrogénio e o
estudo das consequências da perturbação permitem aos estudantes perceber, num quadro coerente com os
resultados experimentais observados, o comportamento de um átomo e a partir desse modelo é possível ter uma
descrição geral da matéria.
Do ponto de vista conceptual o estudante para fazer este percurso precisa de tempo e de apoio. Por isso a UC está
pensada inicialmente introduzir ideias, conceitos e formalismos novos, que terão de ser trabalhados, manipulados e,
mais tarde apropriados, de forma ao estudante depois conseguir conceptualmente construir um novo quadro
explicativo da matéria baseado no modelo atómico descrito pela teoria quântica.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Despite the descriptive knowledge of quantum theory and knowledge of some of its results, students usually lack the
tools, knowledge, and mastery of concepts that allow us to describe and manipulate a quantum system. The course
unit will then try to do two things: (i) formally build the theory; (ii) apply and manipulate formal strips to describe
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simple systems. The resolution of the hydrogen atom and the study of the consequences of perturbation allow
students to understand, within a framework consistent with the observed experimental results, the behavior of an atom
and from this model it is possible to have a general description of the matter.
From a conceptual point of view, the student to take this route needs time and support. For this reason the CU is
initially intended to introduce new ideas, concepts and formalisms, which will have to be worked out, manipulated and
later appropriated so that the student can conceptually construct a new explanatory framework of matter based on the
atomic model described by quantum theory.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Introduction to Quantum Mechanics 3rd Edition: David J. Griffiths, Darrell F. Schroeter (2018) Cambridge University
Press. ISBN: 1107189632.

Quantum Physics, 3rd Edition: Stephen Gasiorowicz (2012) Wiley India. ISBN: 8126511176

Mecânica Quântica - 2º Edição revista e aumentada. P. Bicudo, P. D. Sacramento M. Cardoso, M. M. Correia, S. F.
Martins, R. Monteiro, M. F. Paulos, J. G. Rosa, J. E. Santos, P. Bicudo, (2017) IST Press. ISBN: 978-989-8481-54-2

Mapa IV - Laboratório de Física IV

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Laboratório de Física IV

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Physics Laboratory IV

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

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
PL-60; OT-4,5

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Marco Paulo Duarte Naia (30 PL + 4,3 OT)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Luis Filipe Ferreira Morgado (30 PL)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se, por parte do aluno, o desenvolvimento da capacidade de trabalho laboratorial, individual e em grupo.
Durante o semestre os alunos irão efetuar algumas experiências de Ótica, Mecânica Quântica e Física Atómica em
ambiente laboratorial. Pretende se que a realização das experiências propostas levem os alunos a consolidar diversos
conceitos e conteúdos tanto em experiências físicas como em simulação computacional.

Durante a realização dos trabalhos experimentais pretende-se que os alunos desenvolvam autonomia experimental
para que a partir de um determinado problema proposto sejam capazes de planear, realizar, escrever um relatório, e
reportar oralmente a experiência realizada.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
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It is intended, by the student, the development of laboratory work capacity, individual and group. During the semester
students will perform some experiments of Optics, Quantum Mechanics and Atomic Physics in laboratory
environment. It is intended that the realization of the proposed experiments will lead the students to consolidate
various concepts and contents in both physical experiments and computer simulation.

During the realization of the experimental work, it is intended that the students develop experimental autonomy so that
from a given proposed problem they are able to plan, carry out, write a report, and report orally the experience.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Execução de trabalhos práticos e/ou simulação computacional para a resolução de problemas de aplicação em Ótica,
Mecânica Quântica e Física Atómica.

- Ótica Geométrica,
- Lentes,
- Ondas eletromagnéticas, 
- Leis de Snell e fórmulas de Fresnel, 
- Lasers,

- Radiação,
- Espectroscopia,
- Raios-X,
I. Os Limites da Física Clássica
II. Ondas e Partículas
III. Partícula num potencial escalar independente do tempo
IV. Formalismo matemático e notação de Dirac
V. Oscilador linear harmónico a uma dimensão
VI. O operador momento angular propriedades gerais
VII. Spin1/2
VIII. Problemas a 3 dimensões e potencial central
IX. Teoria da Perturbações independentes do tempo

4.4.5. Syllabus:
Execution of practical work and / or computer simulation to solve application problems in Optics, Quantum Mechanics
and Atomic Physics.

- Geometric optics,
- Lenses,
- Electromagnetic waves,
- Snell Laws and Fresnel Formulas,
- Lasers,

- radiation,
- spectroscopy,
- X ray,
I. The Limits of Classical Physics
II. Waves and Particles
III. Particle in a scalar potential independent of time
IV. Mathematical Formalism and Dirac Notation
V. One Dimensional Harmonic Linear Oscillator
SAW. The angular momentum operator general properties
VII. Spin1 / 2
VIII. 3 dimensional problems and central potential
IX. Time-independent perturbation theory

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os trabalhos propostos têm como objetivo a verificação na prática, através da realização de trabalho experimental, das
principais leis, princípios e teorias lecionadas nas unidades curriculares de Ótica, Mecânica Quântica e Física
Atómica. O conjunto de temas proposto na UC é bastante amplo e variado, abrangendo a totalidade das matérias
lecionadas.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The proposed works aim to verify in practice, through experimental work, the main laws, principles and theories taught
in the course units of Optics, Quantum Mechanics and Atomic Physics. The set of themes proposed in the UC is quite
wide and varied, covering all the subjects taught.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Consiste na realização de experiências práticas ou simuladas realizadas individualmente ou em grupos de dois
elementos. Os protocolos serão disponibilizados, incentivando-se a preparação prévia para o trabalho. Os alunos
deverão ter, obrigatoriamente, um caderno individual de laboratório no qual, durante a aula, os alunos devem registar
os procedimentos utilizados e todos os dados obtidos.
Dos trabalhos realizados devem ser entregues no mínimo seis relatórios individuais ou por cada grupo. Além disso,
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após a conclusão dos trabalhos, haverá uma apresentação oral. A classificação da apresentação será individual.
Serão analisados e classificados os relatórios apresentados, contando para a classificação os melhores cinco
trabalhos. Também serão tidos em conta a apresentação oral e o caderno de laboratório, bem como a assiduidade e
pontualidade dos alunos.
Cl Final = 60% * (média dos 5 melhores relatórios) + 25% * (apresentação oral) + 15% (assiduidade, pontualidade e
caderno laboratorial).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
It consists of conducting practical or simulated experiments performed individually or in groups of two elements.
Protocols will be made available, encouraging prior preparation for the work. Students must have an individual
laboratory notebook in which, during class, students must record the procedures used and all data obtained.
At least six individual or group reports must be submitted. In addition, upon completion of the work there will be an
oral presentation. The classification of the presentation will be individual.
The reports presented will be analyzed and classified, counting the best five papers for classification. Account will also
be taken of the oral presentation and the laboratory notebook, as well as the attendance and punctuality of the
students.
Cl Final = 60% * (average of the 5 best reports) + 25% * (oral presentation) + 15% (attendance, punctuality and
laboratory notebook).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A realização de trabalhos laboratoriais, com o contacto do aluno com os instrumentos, aparelhos de medição, material
didático e espaço de laboratório, é unanimemente considerada como um bom método de aprendizagem permitindo a
melhor consolidação dos conceitos físicos através da experimentação e da observação de situações concretas. Pela
sua natureza, alguns dos trabalhos são realizados através de simulação computacional. Isto permite remover algumas
das limitações que sempre existem em qualquer laboratório, em termos da disponibilidade de material, espaço ou
tempo.
Por sua vez, o modelo de avaliação proposto é coerente com os objetivos de aprendizagem, uma vez que privilegia a
capacidade de trabalho em grupo, sem ignorar a componente de trabalho individual. Também é moderadamente
concedida alguma valorização à clareza na exposição oral, tendo em conta que esta é muito dependente da disposição
e descontração do momento, bem como da própria personalidade de cada aluno.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Laboratory work, with student contact with instruments, measuring devices, teaching materials and laboratory space,
is unanimously considered as a good learning method allowing the best consolidation of physical concepts through
experimentation and observation of situations. concrete. By their nature, some of the work is done through computer
simulation. This allows you to remove some of the limitations that always exist in any lab in terms of material, space or
time availability.
In turn, the proposed assessment model is consistent with the learning objectives, as it privileges the ability to work in
groups, without ignoring the individual work component. Some clarity is also given moderately to the clarity of the oral
presentation, as it is very much dependent on the mood and relaxation of the moment, as well as on the personality of
each student.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Protocolos dos trabalhos experimentais.

Mapa IV - Elementos de Instrumentação

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Elementos de Instrumentação

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Instrumentation

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

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-30; PL-30; OT-4,5; Total-64,5



10/16/2019 NCE/19/1900249 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c4024280-de1d-9e83-85fc-5d9b1ac48284&formId=85b86316-88e2-abfe-eea2… 63/89

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
António Luís Gomes Valente (30 TP + 30 PL + 4,5 OT)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Preparar os alunos para compreenderem o princípio de funcionamento dos transdutores mais comuns e seu
condicionamento do sinal, projetarem e implementarem sistemas de medida e de aquisição de dados baseada em
transdutores. 

1- Definir informação e sistemas de processamento de informação; Definir sistemas de medida e controlo; Definir
transdutor; Assinalar tecnologias de transdutores; Assinalar a perspetiva futura acerca dos sistemas de medida e de
controlo. 
2- Assinalar sensores para sinais radiantes; Assinalar sensores para sinais mecânicos; Assinalar sensores para sinais
térmicos; Assinalar sensores para sinais magnéticos; Assinalar sensores para sinais químicos. 
3- Descrever sistemas de aquisição de dados; Definir interface entre sensores e sistemas de barramento; Definir
comunicação/armazenamento de dados.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Prepare students to understand the working principle of the most common transducers and their signal conditioning,
design and implement transducer-based measurement and data acquisition systems.

1- Define information and information processing systems; Define measurement and control systems; Define
transducer; Report transducer technologies; Point out the future perspective on measurement and control systems.
2- Check sensors for radiant signals; Check sensors for mechanical signals; Check sensors for thermal signals; Tick   
sensors for magnetic signals; Check sensors for chemical signals.
3- Describe data acquisition systems; Define interface between sensors and busbar systems; Define communication /
data storage.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Introdução aos sistemas de medida. Transdutores Resistivos: Condicionamento dos transdutores Resistivos;
Transdutores Capacitivos, Indutivos e Eletromagnéticos; Condicionamento dos transdutores Capacitivos, Indutivos e
Eletromagnéticos. Transdutores Ativos: Condicionamento de sinal para Transdutores Ativos. Transdutores Digitais:
Outros modos de medida: Transdutores baseados em elementos semicondutores, transístores MOSFET, Ultrassons e
Fibra Ótica. Interferências e extração de sinais de ruído. Instrumentos de medidas elétricas. Sistemas de aquisição de
dados; Processamento, linearização e calibração de sinais.

4.4.5. Syllabus:
Introduction to measurement systems. Resistive Transducers: Conditioning of Resistive Transducers; Capacitive,
Inductive and Electromagnetic Transducers; Conditioning of capacitive, inductive and electromagnetic transducers.
Active Transducers: Signal Conditioning for Active Transducers. Digital Transducers: Other Measurement Modes:
Transducers based on semiconductor elements, MOSFET transistors, Ultrasound and Fiber Optics. Interference and
extraction of noise signals. Electrical measuring instruments. Data acquisition systems; Signal processing,
linearization and calibration.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Um dos principais objetivos da unidade curricular centra-se nos princípios de funcionamento de sensores e da sua
integração em sistemas de aquisição de dados. Assim, o estudo, numa fase inicial, dos conceitos ligados aos
transdutores, à aquisição e processamento do sinal, bem como, dos diversos processos físicos e químicos de
transdução de/para uma grandeza elétrica, são de primordial importância. Para uma unidade curricular de um currículo
em engenharia é necessária a utilização de exemplos de aplicação

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
One of the main objectives of this course focuses on the principles of sensor operation and their integration in data
acquisition systems. Thus, the study, at an early stage, of concepts related to transducers, signal acquisition and
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processing, as well as the various physical and chemical processes of transduction from / to an electrical quantity, are
of prime importance. For a course unit of an engineering curriculum, the use of application examples is required.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino é baseada na elaboração de projetos de sistemas de aquisição de dados com recurso a
diversos tipos de sensores. São utilizados kits de desenvolvimento para um projeto rápido de um sistema de
aquisição de dados. Os kits permitirão diversos tipos de condicionamento de dados e comunicação de dados em
barramento , comunicações sem fios e armazenamento local
Os alunos são avaliados preferencialmente através da realização de duas provas escritas (P1 e P2) adequadamente
espaçadas no período letivo, um projeto realizado em grupo (PRJ) e avaliação contínua (AC). A nota final será a média
aritmética das classificações obtidas arredondando às unidades, segundo a expressão: 
Alternativamente poderão ser avaliados por avaliação complementar, caso cumpram os critérios de admissão.
Podem ainda ser avaliados em exame final de acordo com as normas pedagógicas em vigor.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching methodology is based on the design of data acquisition systems using various types of sensors.
Development kits are used for rapid design of a data acquisition system. The kits will allow various types of data
conditioning and bus data communication, wireless communications, and local storage.
Students are assessed preferably by taking two written exams (P1 and P2) properly spaced during the school term, a
group project (PRJ) and continuous assessment (AC). The final grade will be the arithmetic average of the
classifications obtained rounding to the units, according to the expression:
Alternatively they may be assessed by further assessment if they meet the admission criteria.
They can also be evaluated in the final exam according to the current pedagogical norms.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A elaboração de projetos que englobem toda a cadeia de medição e que possibilitem a utilização de diversos sensores
e diversos sistemas de aquisição de dados, possibilita uma aprendizagem através da aplicação dos objetivos
propostos com especial enfoque nos pontos 2 e 3.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The elaboration of projects that encompass the entire measurement chain and enable the use of several sensors and
data acquisition systems, enables learning through the application of the proposed objectives with special focus on
points 2 and 3.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
The Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook John G. Webster

Mapa IV - Projeto

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Projeto

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Project

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

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
324

4.4.1.5. Horas de contacto:
OT-45

4.4.1.6. ECTS:
12

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
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4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Mário Jorge Modesto Gonzalez Pereira (OT-30)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
José Paulo Cerdeira Cleto Cravino (OT-15)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se, por parte do aluno, o desenvolvimento da capacidade de trabalho individual. Durante o semestre os
alunos irão realizar um desafio proposto no qual podem e devem utilizar todos os conhecimentos adquiridos ao longo
dos últimos cinco semestres do curso. Pretende-se que os alunos ganhem autonomia e demonstrem, utilizando todos
os recursos e conhecimentos adquiridos e colocados ao seu dispor, capacidade de trabalho, inovação e criatividade.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended, by the student, the development of individual work ability. During the semester students will take a
proposed challenge in which they can and should use all the knowledge gained over the last five semesters of the
course. It is intended that students gain autonomy and demonstrate, using all resources and knowledge acquired and
put at their disposal, work capacity, innovation and creativity.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Todos os conteúdos programáticos de todas as unidades curriculares até ao momento poderão fazer parte desta UC.
A ser definida individualmente por cada orientador de acordo com o tema do proposto para o projeto.

4.4.5. Syllabus:
All syllabus of all curricular units so far may be part of this course. To be defined individually by each advisor
according to the proposed project theme.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Sendo uma UC multidisciplinar, todos os conteúdos programáticos de todas as unidades curriculares até ao momento
poderão fazer parte desta UC. 
A forma de projeto permite colocar aos alunos um desafio sob a forma de um problema real a resolver incentivando-os
a procurar as soluções dentro das competências e conhecimentos entretanto adquiridos e, sempre que possível, indo
mais além procurando novas soluções para preencher as lacunas eventualmente existentes. 
É incentivada a organização documental durante todo o projeto, assim como a extração e validação da informação
neles contida e que seja pertinente para o projeto. Esta forma de proceder ajuda os alunos na escrita técnica concisa,
mas simultaneamente esclarecedora do trabalho realizado.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Being a multidisciplinary UC, all syllabus of all curricular units so far can be part of this UC.
The project form allows students to pose a challenge in the form of a real problem to solve by encouraging them to
look for solutions within the skills and knowledge acquired in the meantime and, wherever possible, going further
looking for new solutions to fill the gaps eventually. existing.
Document organization is encouraged throughout the project, as well as the extraction and validation of information
contained therein that is relevant to the project. This approach helps students in concise but at the same time
enlightening technical writing.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Orientação em regime tutorial. Trabalho livre por parte dos alunos, que têm acesso, sempre que requerido, aos
laboratórios da escola. Os alunos reúnem com os seus orientadores pelo menos uma vez por semana a fim de serem
avaliados os avanços do trabalho e a sua conformidade com a proposta inicial.
Para além da avaliação do Orientador, a avaliação da UC incidirá sobre a entrega de um artigo e uma apresentação em
ambiente de conferência na presença de um júri. A nota final será obtida de acordo com a seguinte expressão:
Nota final = 70% (nota orientador) + 15% (nota artigo) + 15% (nota apresentação) 
Nota artigo = MÉDIA ARITMÉTICA das notas dos revisores 
Nota apresentação = MÉDIA ARITMÉTICA das notas dos elementos do júri 

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Tutorial orientation. Free work by students, who have access, when required, to school laboratories. Students meet
with their counselors at least once a week to assess progress and compliance with the initial proposal.
In addition to the advisor's evaluation, the UC evaluation will focus on the delivery of an article and a presentation in a
conference setting in the presence of a jury. The final grade will be obtained according to the following expression:
Final grade = 70% (guiding grade) + 15% (article grade) + 15% (presentation grade)
ARTICLETIC AVERAGE OF THE REVIEWERS 'NOTES
Presentation Note = ARITHMETIC AVERAGE of the jury members' notes
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4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Uma vez que esta é uma unidade curricular integradora e que se pretende incentivar a transdisciplinaridade julga-se
ser mais adequado dar liberdade aos alunos para investigarem nas horas em que lhes for mais adequado fazê-lo e não
desenvolver o projeto na formalidade de uma sala de aula. Por outro lado esta liberdade permite uma relação mais
próxima e personalizada entre o aluno e o seu orientador em que é cultivada a troca de experiências entre ambos. Esta
troca de experiência faz com que os aspetos de escrita e apresentação necessários à avaliação do projeto possam ser
adequados ao perfil do aluno em questão tirando daqui o máximo rendimento..

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
As this is an integrative course and it is intended to encourage transdisciplinarity it is considered more appropriate to
give students freedom to investigate at times when it is best to do so and not to develop the project in the formality of
a classroom. class. On the other hand, this freedom allows for a closer and more personalized relationship between
the student and his / her counselor, where the exchange of experiences between them is cultivated. This exchange of
experience means that the writing and presentation aspects required for project evaluation can be tailored to the
student profile in question and deriving maximum performance from it.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
A ser definida pelo orientador.

Mapa IV - Processamento Digital de Sinal

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Processamento Digital de Sinal

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Digital Signal Processing

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

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-30; PL-30; OT-4,5; Total-64,5

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Salviano Filipe Silva Pinto Soares (30 T + 30 PL + 4,5 OT)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dotar os alunos de conceitos fundamentais de sinais e sistemas discretos bem como de técnicas de Processamento
Digital de Sinal (PDS) nos domínios do tempo e da frequência: análise e filtragem.
Pretende-se ainda apresentar problemas relacionados com aplicações de PDS e.g. em sistemas de comunicação e
armazenamento informação digital (áudio, imagem e vídeo).
Desenvolver as competências para a prossecução dos estudos avançados na área de PDS.
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4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Provide students with fundamental concepts of discrete signals and systems as well as Digital Signal Processing
(PDS) techniques in the time and frequency domains: analysis and filtering.
It is further intended to present problems related to PDS applications e.g. in digital information (audio, image and
video) storage and communication systems.
Develop the skills to pursue advanced studies in the field of PDS.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
I. Sinais e sistemas discretos (SD); Sistemas recursivos e não recursivos; Resposta impulsional; Sistemas com
resposta impulsional finita (FIR) e infinita (IIR);Classificação de SD quanto à: linearidade, invariância à translação,
estabilidade causalidade (SLIT). Convolução discreta; Resposta em frequência; Transformada de Fourier (FT);
propriedades.
II. Amostragem: reconstrução perfeita; Sistemas “sample and hold”.
III. Transformada de Fourier discreta (DFT); Transformada rápida de Fourier (FFT).
IV. Transformada z: Convergência, Propriedades e Inversa; Relação com a transformada de Fourier; Função de
transferência.
V. Projeto de filtros digitais do tipo IIR; Invariância da resposta impulsional; Transformação bilinear.
VI. Projeto de filtros digitais do tipo FIR; Sistemas com fase linear; Método da janela; Método da amostragem da
função de transferência.

4.4.5. Syllabus:
I. Signals and Discrete Systems (SD); Recursive and non recursive systems; Impulsive response; Finite (FIR) and
infinite (IIR) impulse response systems SD classification for: linearity, translation invariance, causality stability (SLIT).
Discrete convolution; Frequency response; Fourier Transform (FT); properties.
II. Sampling: perfect reconstruction; Sample and hold systems.
III. Discrete Fourier Transform (DFT); Fast Fourier Transform (FFT).
IV. Transform z: Convergence, Properties, and Inverse; Relationship with the Fourier Transform; Transfer function.
V. Design of type IIR digital filters; Invariance of the impulse response; Bilinear transformation.
SAW. Design of FIR type digital filters; Linear phase systems; Window method; Transfer function sampling method.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A realização de muitos sistemas em Engenharia pode ser aproximada por sistemas de Processamento Discreto com
soluções semelhantes às obtidas com Processamento Analógico. Muitos dos tópicos abordados nas Unidades
Curriculares habituais nos primeiros anos duma licenciatura na área, nomeadamente, Matemática, Sistemas de Sinais,
Eletrónica ou Sistemas de Controlo, cujos conteúdos estão predominantes orientados para nos sistemas analógicos,
servem de referência e constituem os antecedentes fundamentais para que a aproximação das soluções preconizadas
nos conteúdos de PDS sejam devidamente estabelecidas e medidas em laboratório sendo assim confrontadas com as
dos sistemas analógicos equivalentes (desenho, tamanho ou custo computacional).

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The realization of many systems in Engineering can be approximated by Discrete Processing systems with solutions
similar to those obtained with Analog Processing. Many of the topics covered in the usual Curricular Units in the early
years of a degree in the area, namely Mathematics, Signal Systems, Electronics or Control Systems, whose contents
are predominantly oriented in analog systems, serve as reference and constitute the fundamental background for the
approximation of the solutions advocated in the PDS contents are properly established and measured in the laboratory
and thus compared with those of the equivalent analog systems (design, size or computational cost).

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A apresentação de conteúdos teóricos é acompanhada com sessões de resolução de problemas que envolvem a
discussão dos conceitos, resultados e aplicações, onde se pretende que os estudantes desempenhem um papel ativo
em todo o método de ensino.

Os alunos são avaliados preferencialmente através da realização de uma Componente Teórica (CT) constituída por
duas provas escritas (P1 e P2) adequadamente espaçadas no período letivo e uma Componente Prática (CP)
constituída por três mini projetos MatLab, uma avaliação final com entrega de relatório e uma apresentação oral que
demonstre as suas principais funcionalidades. A nota final de cada componente será a média aritmética das
classificações obtidas para a mesma, e a nota final será a média ponderada arredondando às unidades, segundo a
expressão:
Nota Final = 70% (CT) + 30% (CP)
Alternativamente poderão ser avaliados por avaliação complementar.
Podem ainda utilizar a avaliação por exame final.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The presentation of theoretical content is accompanied by problem-solving sessions involving the discussion of
concepts, results and applications, where students are expected to play an active role in the whole teaching method.

Students are preferably assessed by completing a Theoretical Component (TC) consisting of two written tests (P1 and
P2) adequately spaced during the school term and a Practical Component (CP) consisting of three MatLab mini-
projects, a final evaluation with delivery of report and an oral presentation demonstrating its key features. The final
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grade of each component will be the arithmetic average of the classifications obtained for it, and the final grade will be
the weighted average rounding to the units, as follows:
Final Grade = 70% (TC) + 30% (CP)
Alternatively they may be assessed by further evaluation.
They may also use the final exam assessment.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A metodologia de ensino privilegia o papel do aluno no ensino/aprendizagem. As aulas Laboratoriais nas quatro
primeiras semanas são dedicadas à apresentação e estabelecimento dos requisitos mínimos para se iniciarem os
trabalhos de projeto que decorrerão ao longo de todo o semestre. Nas semanas seguintes, para a realização dos
conteúdos teóricos através dos trabalhos práticos, é estimulada a partilha de experiências e conhecimento por todos
os grupos de trabalho. Pretende-se assim, por um lado contribuir para a aprendizagem coletiva permitindo o
cruzamento de conhecimento e esclarecimento conjunto de dúvidas e por outro estimular as boas práticas de
utilização e partilha de conhecimento: apenas são considerados válidos os trabalhos cujas fontes sejam devidamente
documentadas. O fim do semestre é reservado para a defesa oral dos projetos relacionados com aplicações de PDS no
contexto da engenharia, com todo o esforço consubstanciado e documentado nos relatórios individuais.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methodology privileges the student's role in teaching / learning. The laboratory classes in the first four
weeks are dedicated to the presentation and establishment of the minimum requirements to begin the project work that
will take place throughout the semester. In the following weeks, for the realization of the theoretical contents through
the practical work, the sharing of experiences and knowledge by all the working groups is encouraged. It is intended,
on the one hand, to contribute to collective learning by allowing knowledge to be crossed and to clarify doubts jointly
and, on the other, to stimulate good practices for the use and sharing of knowledge: only works whose sources are
properly documented are considered valid. The end of the semester is reserved for the oral defense of projects related
to PDS applications in the engineering context, with all the efforts substantiated and documented in the individual
reports.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Introduction to Digital Signal Processing Roman Kuc
Discrete-Time Signal Processing Oppenheim&Shaffer
Apontamentos aulas Salviano Soares
Digital Signal Processing using MatLab Vinay K. Ingle, John G. Proakis
Mastering DSP Concepts using MatLab Ashok Ambardar, Craig Borghesani

Mapa IV - Física do Ambiente

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Física do Ambiente

4.4.1.1. Title of curricular unit:

Environmental Physics

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

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
T-30; TP-30; OT-4,5; Total-64,5

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>
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4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
João Carlos Andrade Dos Santos (30 T + 4,5 OT)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Mário Jorge Modesto Gonzalez Pereira (30 TP)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A presente unidade curricular transmitirá um conjunto muito abrangente de conhecimentos de Termodinâmica e
Mecânica aplicados ao estudo de geofluídos, particularmente ao estudo da Atmosfera e das suas interações com os
restantes subsistemas do Sistema Climático. Estes conhecimentos permitirão, por um lado, a consolidação de
conhecimentos anteriores de Física Fundamental, agora aplicados a novos contextos, e, por outro lado, a capacitação
dos estudantes para as temáticas ambientais, atualmente essenciais numa multiplicidade de aplicações em que a
Física tem um papel de relevo na interface com outros domínios científicos. Os estudantes deverão adquirir
competências básicas para uma eventual investigação futura na área da Física do Ambiente, mas ficarão, sobretudo,
mais aptos para acompanhar questões na interface Física-Ambiente, que muito provavelmente surgirão na sua futura
vida profissional, incluindo o ensino da Física, que hoje já conta com conteúdos e atividades neste domínio.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This course unit will convey a very comprehensive set of thermodynamics and mechanics knowledge applied to the
study of geofluids, particularly the study of the atmosphere and its interactions with the other subsystems of the
climate system. This knowledge will allow, on the one hand, the consolidation of previous knowledge of Fundamental
Physics, now applied to new contexts, and, on the other hand, the empowerment of students for environmental
themes, currently essential in a multitude of applications in which Physics has a important role in the interface with
other scientific domains. Students should acquire basic skills for possible future research in the field of Environmental
Physics, but above all they will be better able to follow issues in the Physics-Environment interface, which will most
likely arise in their future working life, including the teaching of Physics, which today already has content and activities
in this domain.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. O Sistema Climático
a. Componentes, interações e forçamentos
b. Hierarquia de escalas espaciais e temporais
c. Estados e variabilidade
d. Alterações climáticas
2. A Atmosfera
a. Conceitos introdutórios
i. Distribuição vertical de massa
ii. Estrutura vertical da temperatura
iii. Campo elétrico e magnético
b. Termodinâmica aplicada
i. Aplicação das Leis da Termodinâmica ao estudo da Atmosfera
ii. Eq de estado e temperatura virtual
iii. Temperaturas do ponto de orvalho e do termómetro molhado 
iv. Temp equivalente e temperaturas potenciais
v. Gradientes verticais de temperatura
vi. Misturas isentálpicas de massas de ar
vii. Diagramas termodinâmicos aplicados à Atmosfera
c. Estática aplicada
i. Eq de Laplace
ii. Condições de estabilidade estática para o ar seco e húmido
d. Dinâmica aplicada
i. Circulações atmosféricas globais
ii. Balanço da massa, momento linear e energia
iii. Eq do movimento em coordenadas naturais
iv. Sol elementares
v. Fundamentos de modelação do Sistema Climático

4.4.5. Syllabus:
1. The Climate System
The. Components, Interactions, and Forces
B. Hierarchy of spatial and temporal scales
ç. States and variability
d. Climate change
2. The Atmosphere
The. Introductory Concepts
i. Vertical mass distribution
ii. Vertical Temperature Structure
iii. Electric and magnetic field
B. Applied thermodynamics
i. Application of the laws of thermodynamics to the study of atmosphere
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ii. Virtual State and Temperature Eq
iii. Dew Point and Wet Thermometer Temperatures
iv. Equivalent Temp and Potential Temperatures
v. Vertical Temperature Gradients
saw. Isenthalic air mass mixtures
vii. Thermodynamic diagrams applied to the atmosphere
ç. Applied Statics
i. Laplace Eq
ii. Static stability conditions for dry and humid air
d. Applied Dynamics
i. Global atmospheric circulations
ii. Mass balance, linear momentum and energy
iii. Eq of motion in natural coordinates
iv. Elementary sun
v. Climate System Modeling Fundamentals

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A unidade curricular tem dois grandes capítulos:1. O Sistema Climático;2. A Atmosfera. No primeiro capítulo serão
ministrados conceitos mais fundamentais sobre a Sistema Climático, os seus subsistemas e as interações entre eles.
Estes mecanismos e processos são indispensáveis à compreensão da génese da variabilidade climática 
O Capítulo 2 versará sobre a componente central do Sistema Climático, a Atmosfera. Neste capítulo serão aplicados
conceitos de Física ao estudo da Atmosfera, ou seja Termodinâmica e de Mecânica Clássica.Na secção seguinte,
serão lecionados conteúdos de Dinâmica aplicada ao estudo da Atmosfera. Dada a complexidade do tema, serão
primeiramente descritos os padrões de circulação atmosférica de larga escala, o que permitirá melhor compreensão
das soluções das equações do movimento. Por fim, o estabelecimento das equações primitivas permitirá uma
introdução à modelação do Sistema Climático, com referência às simulações, previsão meteorológica e projeções
climáticas.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The course has two major chapters: 1. The Climate System 2. The atmosphere. In the first chapter will be given more
fundamental concepts about the Climate System, its subsystems and the interactions between them. These
mechanisms and processes are indispensable for understanding the genesis of climate variability.
Chapter 2 will deal with the central component of the Climate System, the Atmosphere. In this chapter, concepts of
physics will be applied to the study of the atmosphere, that is, thermodynamics and classical mechanics. Given the
complexity of the theme, large-scale atmospheric circulation patterns will be described first, which will allow a better
understanding of the solutions of the equations of motion. Finally, the establishment of the primitive equations will
allow an introduction to climate system modeling, with reference to simulations, weather forecasting and climate
projections.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas serão, tanto quanto possível, mais participativas que expositivas. As aulas estarão divididas pelas tipologias
T (30 h) e TP (30 h), sendo que nesta última serão realizados exercícios de aplicação dos conceitos teóricos
ministrados na aula teórica precedente. As salas de aula terão os recursos multimédia adequados. Serão
disponibilizados diversos elementos de apoio ao estudo, tais como apresentações realizadas nas aulas, sebentas
didáticas, entre outros elementos.

Os alunos são avaliados preferencialmente através da realização de uma Componente Teórica constituída por duas
provas escritas adequadamente espaçadas no período letivo e uma Componente Prática constituída por um trabalho
individual e pesquisa. A nota final será a média aritmética das classificações obtidas arredondando às unidades.
Alternativamente poderão ser avaliados por avaliação complementar.
Podem ainda utilizar a avaliação por exame final,

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The classes will be, as much as possible, more participative than expository. The classes will be divided by the
typologies T (30 h) and TP (30 h), and in the latter will be performed exercises of application of the theoretical concepts
taught in the previous theoretical class. Classrooms will have the appropriate multimedia resources. Several elements
of support for the study will be available, such as presentations made in class, didactic bookworms, among other
elements.

Students are preferably assessed by completing a Theoretical Component consisting of two properly spaced written
tests during the school term and a Practical Component consisting of individual work and research. The final grade will
be the arithmetic average of the grades obtained rounding to the units.
Alternatively they may be assessed by further evaluation.
They may also use the final exam assessment,

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A exposição dos conteúdos com recurso a meios multimédia, não se cingindo estes a apresentações multimédia, mas
recorrendo também a vídeos, animações e outros conteúdos web, será certamente uma forma eficiente de
transferência de conhecimentos. A participação ativa dos estudantes durante as aulas, nas duas tipologias previstas
(T e TP), promoverá grandemente a aprendizagem. Não obstante, de forma a potenciar as capacidades de trabalho em
equipa e a promover a discussão das temáticas a abordar, durante as aulas teórico-práticas serão resolvidos e
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discutidos vários exercícios de aplicação dos conteúdos teóricos em grupos de 3 a 4 alunos. Esta metodologia de
ensino tem-se revelado bastante produtiva, dado que, com frequência, os estudantes preferem a discussão de ideias
entre pares do que com o docente. A sedimentação dos conhecimentos parece ser claramente superior com esta
abordagem. 
A realização de dois testes, um sensivelmente a meio do semestre e outro no final do semestre, permitirá a avaliação
periódica, que é a escolha preferencial da maioria dos estudantes. Este modo de avaliação incentiva a frequência às
aulas, o estudo continuado e a motivação dos estudantes. Para a aprovação por este modo de avaliação prevê-se a
aplicação de uma classificação mínima de 7 valores em cada um dos testes, além da assistência a pelo menos 70%
das aulas sumariadas em cada semestre, o que exigirá um maior empenhamento dos estudantes no acompanhamento
regular da unidade curricular. Para os restantes casos, estão disponíveis os modos de avaliação complementar ou por
exame final, em estrito cumprimento dos regulamentos pedagógicos em vigor na UTAD.
A possibilidade de realização de um trabalho individual de pesquisa sobre uma temática ministrada na unidade
curricular permitirá o desenvolvimento de competências de pesquisa de informação em diversas plataformas, leitura
de artigos científicos, compreensão da língua inglesa, capacidade de síntese e aplicação dos conteúdos em novos
contextos. A escolha do tema de projeto será feita primeiramente pelo estudante, o que garantirá uma maior
motivação, ainda que esta escolha seja feita sob a orientação do docente.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Exposing content using multimedia means, not limited to multimedia presentations, but also using videos, animations
and other web content, will certainly be an efficient way to transfer knowledge. The active participation of students
during the classes, in the two foreseen types (T and TP), will greatly promote learning. However, in order to enhance
teamwork skills and promote discussion of the topics to be addressed, during the practical classes will be solved and
discussed various exercises of application of theoretical contents in groups of 3 to 4 students. This teaching
methodology has proved to be very productive, as students often prefer to discuss ideas among peers rather than with
teachers. The sedimentation of knowledge seems to be clearly superior with this approach.
Two tests, one mid-semester and one at the end of the semester, will allow for periodic assessment, which is the
preferred choice of most students. This mode of assessment encourages class attendance, continued study and
student motivation. To pass this mode of assessment it is expected to apply a minimum grade of 7 values   in each test,
and attend at least 70% of the classes summarized in each semester, which will require a greater commitment of
students in the regular monitoring of the curricular unit. For the remaining cases, complementary assessment or final
exam modes are available, in strict compliance with the pedagogical regulations in force at UTAD.
The possibility of conducting an individual research work on a theme taught in the course will enable the development
of information research skills on various platforms, reading scientific articles, understanding the English language,
ability to synthesize and apply content in new contexts. . The choice of the project theme will be made primarily by the
student, which will ensure greater motivation, even if this choice is made under the guidance of the teacher.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Wallace, J. M. & Hobbs, P. V. (2006). Atmospheric Science: An Introductory Survey, 2rd Edition, Academic Press, New
York, USA. ISBN: 978-0127329512.
- Holton, R. J. & Hakim, G. J. (2013). An Introduction to Dynamic Meteorology, 5rd Edition, Academic Press, New York,
USA. ISBN: 978-0123848666.
- Peixoto, J. P. & Oort, A. H. (1992). Physics of Climate, AIP-Press, New York, USA. ISBN: 978-0-88318-712-8.
- Miranda, P. M. A. (2001). Meteorologia e Ambiente, 2ª Edição, Universidade Aberta, Lisboa, Portugal. ISBN: 972-674-
328-1.

Mapa IV - Biofísica Aplicada

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Biofísica Aplicada

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Applied Biophysics

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

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
81

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-30; OT-3; Total-33

4.4.1.6. ECTS:
3
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4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
José Ramiro Afonso Fernandes (15 TP + 3 OT)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Carlos Manuel Margarido Matias (15TP)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreender e aplicar conceitos e técnicas de física clássica e moderna a fenómenos biológicos. Conhecer exemplos
ilustrativos da aplicação desses conceitos e técnicas nomeadamente como é que processos físicos como a
eletricidade, mecânica de fluidos, difusão, radiação nuclear, etc. se podem aplicar de modo a favorecer e estimular a
compreensão de mecanismos biológicos constituindo uma base de conhecimento de suporte para as ciências
biológicas. Adquirir instrumentos e desenvolver capacidades para a resolução de problemas simples com uma
abordagem multidisciplinar.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Understand and apply concepts and techniques of classical and modern physics to biological phenomena. Know
illustrative examples of the application of these concepts and techniques such as how physical processes such as
electricity, fluid mechanics, diffusion, nuclear radiation, etc. they can be applied in a way that favors and stimulates the
understanding of biological mechanisms as a supporting knowledge base for the biological sciences. Acquire tools
and skills for simple problem solving with a multidisciplinary approach.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. 1ª Lei de Fick (membranas homogéneas e porosas); Corrente de arrastamento; Corrente de solvente, Kedem-
Katchalsky; Propriedades coligativas; Eq. Van't Hoff, Pressão osmótica; osmose, osmolaridade, tonicidade Eq. Nernst-
Planck; Equilíbrio Nernst, Potenciais de ação (eq. Goldman), Condução nervosa, Sinapses. 

2. Radioatividade e radiação: Núcleo, forças nucleares. Configurações nucleares. Estabilidade nuclear. Defeito de
massa, energia de ligação. Radioatividade. Desintegração radioativa (Ci e Bq). T1/2. Interações da radiação com a
matéria e efeitos biológicos. Aplicações biológicas (biofísica estrutural, diagnóstico/imagem). 

3. Espectroscopia. Introdução à teoria quântica da luz. Absorção e emissão de fotões. Espectroscopia de emissão,
espectroscopia de fluorescência e aplicações a macromoléculas. Espetroscopia de Ressonância Magnética Nuclear
(NMR). Aplicações biológicas (diagnóstico e imagem).

4.4.5. Syllabus:
1. Fick's 1st Law (homogeneous and porous membranes); Drag current; Solvent stream, Kedem-Katchalsky;
Colligative properties; Eq. Van't Hoff, Osmotic Pressure; osmosis, osmolarity, tonicity Eq. Nernst-Planck; Nernst
Balance, Action Potentials (eq. Goldman), Nerve Conduction, Synapses.

2. Radioactivity and radiation: Nucleus, nuclear forces. Nuclear configurations. Nuclear stability. Mass defect, bonding
energy. Radioactivity. Radioactive disintegration (Ci and Bq). T1 / 2. Radiation interactions with matter and biological
effects. Biological applications (structural biophysics, diagnosis / imaging).

3. Spectroscopy. Introduction to the quantum theory of light. Photon absorption and emission. Emission spectroscopy,
fluorescence spectroscopy and macromolecule applications. Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (NMR).
Biological applications (diagnosis and imaging).

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A abordagem integrada e progressiva do programa permitirá o desenvolvimento dos conhecimentos e as
competências previstas nos objetivos, garantindo-se a coerência entre os conteúdos programáticos. A compreensão
de alguns fenómenos biológicos assenta em fundamentos físicos e o conhecimento das Leis Físicas que regem esses
fenómenos é necessária para compreender os assuntos. 
É fundamental conhecer os processos de difusão de solutos (neutros e iónicos) e de água através das membranas
biológicas para compreender os fenómenos de osmose, condução nervosa, entre outros (cap. 1)
O estudo da constituição do núcleo, dos processos de decaimento e dos fenómenos de interação da radiação/matéria
são fundamentais para compreender os efeitos moleculares e celulares das radiações ionizantes e as suas aplicações
em medicina (cap. 2)
O estudo dos fenómenos associados à absorção e emissão de radiação é essencial para a compreensão das técnicas
espectroscópicas e das suas aplicações em medicina (cap.3)
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4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The integrated and progressive approach of the program will enable the development of the knowledge and skills
provided for in the objectives, ensuring coherence between the syllabus. Understanding of some biological
phenomena rests on physical foundations and knowledge of the Physical Laws governing these phenomena is
necessary to understand the subjects.
It is essential to know the processes of diffusion of solutes (neutral and ionic) and water across biological membranes
to understand the phenomena of osmosis, nerve conduction, among others (chap. 1).
The study of nucleus constitution, decay processes, and radiation / matter interaction phenomena are fundamental to
understanding the molecular and cellular effects of ionizing radiation and their applications in medicine (chap. 2).
The study of the phenomena associated with radiation absorption and emission is essential for the understanding of
spectroscopic techniques and their applications in medicine (chap.3).

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas, de tipologia única de natureza teórico-prática basear-se-ão na exposição dos conteúdos usando o método
expositivo com ajuda de recursos audiovisuais projetados e posterior discussão e consolidação dos conhecimentos
usando exemplos práticos e resolução de problemas.
Os alunos são avaliados preferencialmente através da realização de uma Componente Contínua constituída por duas
provas escritas. A nota final será a média aritmética das classificações obtidas arredondando às unidades
Alternativamente poderão ser avaliados por avaliação complementar, podendo substituir uma das avaliações da CC.
Neste caso a nota final será a média aritmética das classificações obtidas (utilizando a avaliação da prova substituída)
arredondando às unidades.
Podem ainda utilizar a avaliação por exame final, caso cumpram os critérios de admissão respetivos definidos nas
normas pedagógicas. Neste caso a nota final será a nota do exame arredondando às unidades.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The classes, of a unique typology of theoretical and practical nature, will be based on the exposition of the contents
using the expository method with the help of projected audiovisual resources and subsequent discussion and
consolidation of knowledge using practical examples and problem solving.
Students are preferably assessed by performing a Continuous Component consisting of two written tests. The final
grade will be the arithmetic average of the grades obtained rounding to the units
Alternatively, they may be assessed by further evaluation and may replace one of the CC evaluations. In this case the
final grade will be the arithmetic average of the marks obtained (using the substituted test evaluation) rounding to the
units.
They may also use the assessment by final exam, if they meet the respective admission criteria defined in the teaching
standards. In this case the final grade will be the exam grade rounding to the units.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias de ensino incluem aulas de carácter teórico que recorrem a uma estratégia de exposição
interpretativa em que os alunos são envolvidos recorrendo à visualização e análise de cenários a partir de esquemas e
subsequente exploração dos mesmos temas em aulas de natureza Teórico-Práticas que recorrem a perguntas-questão
como estratégia para conduzir os alunos na pesquisa dirigida e na construção interpretativa, estão em coerência com
os objetivos da unidade curricular que visam capacitar o aluno em compreender, descrever e relacionar os conceitos e
técnicas usadas em física aplicadas a fenómenos biológicos. 
O regime de avaliação contínua foi estabelecido para uma aferição acompanhada ao longo do semestre no sentido de
aferir competências em construção. A avaliação final permite aferir se as competências de integração de
conhecimentos foram alcançadas.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Teaching methodologies include theoretical classes that use a strategy of interpretative exposition in which students
are involved using the visualization and analysis of scenarios from schemas and subsequent exploration of the same
themes in theoretical-practical classes that use Question questions as a strategy for guiding students in directed
research and interpretive construction are consistent with the course objectives that enable the student to understand,
describe and relate the concepts and techniques used in physics applied to biological phenomena.
The continuous assessment regime was established for a benchmarking monitored throughout the semester to assess
skills under construction. The final assessment allows to assess whether the knowledge integration skills have been
achieved.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Biofísica Médica, J. J. Pedroso de Lima
Biofísica Médica: exercícios práticos, J. J. Pedroso de Lima, Maria Filomena Botelho

Mapa IV - Biossensores

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Biossensores

4.4.1.1. Title of curricular unit:
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Biosensors

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

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
81

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-30; OT-3; Total-33

4.4.1.6. ECTS:
3

4.4.1.7. Observações:
A UC Biossensores insere-se no curso de 1ª Ciclo de Engenharia Física como uma ponte entre os conteúdos no
âmbito da Física e da Engenharia dados anteriormente e uma aplicação emergente na área da Física Aplicada com
ligações a outras áreas disciplinares como a Biologia e a Química, sublinhando a necessidade de uma aproximação
multidisciplinar requerido por este tipo de aplicações avançadas.

4.4.1.7. Observations:
The UC Biosensors is part of the 1st Cycle of Physical Engineering as a bridge between the contents of Physics and
Engineering previously given and an emerging application in Applied Physics with links to other disciplines such as
Biology and Chemistry. , underlining the need for a multidisciplinary approach required by such advanced
applications.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
José Ramiro Afonso Fernandes (15 TP + 3 OT)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Paula Filomena Martins-Lopes (15 TP)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Nesta Unidade Curricular (UC) pretende-se que os estudantes sejam capazes de compreender os processos
envolvidos na associação de materiais biológicos, tais como enzimas, anti-corpos e ADN com transdutores elétricos,
óticos e outros, permitindo criar sistemas de deteção de analitos biológicos de baixo custo e de fácil utilização.
Também se pretende que obtenham uma compreensão global sobre as aplicações dos biossensores bem como o
reconhecimento do impacto atual e futuro que a utilização desta tecnologia irá produzir na sociedade.
Em particular pretende-se que os estudantes sejam capazes de descrever como a bioespecificidade pode ser usada
para deteção. Deverão poder identificar os principais tipos de sensores usados atualmente e serem capazes de
comparar as diferentes técnicas, com enfase na sensibilidade e seletividade. Finalmente, devem ser capazes de
descrever e avaliar criticamente uma determinada aplicação de um biossensor.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This curricular unit (UC) is intended for students to be able to understand the processes involved in the association of
biological materials such as enzymes, antibodies and DNA with electrical, optical and other transducers, allowing the
creation of biological analyte detection systems. low cost and easy to use. They are also intended to gain a global
understanding of biosensor applications as well as recognition of the current and future impact that the use of this
technology will have on society.
In particular it is intended that students be able to describe how biospecificity can be used for detection. They should
be able to identify the main types of sensors used today and be able to compare the different techniques, focusing on
sensitivity and selectivity. Finally, they must be able to critically describe and evaluate a particular application of a
biosensor.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução aos biossensores
a. Aplicações em medicina, aplicações na agricultura, aplicações ambientais;
b. Características fundamentais, estrutura, sensibilidade, seletividade, estabilidade, custo e usabilidade;
c. Características operacionais, calibração, limites de operação, controlos positivos e negativos.

2. Reconhecimento e Transdução
a. Métodos de reconhecimento molecular
b. Métodos de Imobilização de componentes biológicos
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c. Transdução com e sem marcação

3. Tipos de Transdutores
a. Sensores de massa
b. Sensores térmicos
c. Sensores elétricos e eletroquímicos
d. Sensores óticos

4. O biossensor como sistema analítico integrado
a. Deteção e quantificação do analito
b. Sistemas associados (controle térmico, pré-processamento da amostra)
c. Processamento do sinal e interface com o utilizador.

4.4.5. Syllabus:
1. Introduction to biosensors
The. Medical applications, agricultural applications, environmental applications;
Fundamental characteristics, structure, sensitivity, selectivity, stability, cost and usability;
Operating characteristics, calibration, operating limits, positive and negative controls.

2. Recognition and Transduction
The. Molecular Recognition Methods
Methods of Immobilization of Biological Components
Transduction with and without marking

3. Transducer Types
The. Mass Sensors
Thermal sensors
Electrical and electrochemical sensors
Optical sensors

4. Biosensor as an integrated analytical system
The. Detection and quantification of analyte
Associated Systems (Thermal Control, Sample Preprocessing)
Signal processing and user interface.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O capítulo 1 dos Conteúdos Programáticos pretende suportar o objetivo de dar ao estudante a compreensão mais
ampla da área dos Biossensores. No capítulo 2 dos CPs são abordados os diversos aspetos associados aos
elementos de bioreconhecimento descrevendo os diversos tipos e modos como são usados. Já o capítulo 3 pretende
sustentar o objetivo de descrição dos principais tipos de sensores que podem ser usados como elementos
transdutores através de um estudo dos princípios de funcionamento de cada um dos elementos. Finalmente no
capítulo 4 pretende-se olhar para o Biossensor como um sistema analítico integrado tendo em atenção a sua potencial
utilização por operadores não treinados. Com estes CPs garante-se que os objetivos de aprendizagem da UC são
atingidos ficando os estudantes com capacidade de enquadrar a área de Biossensores numa variedade de questões
sociais como são, por exemplo, a proteção ambiental, saúde pública e segurança alimentar.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Chapter 1 of the syllabus is intended to support the objective of giving the student a broader understanding of the field
of biosensors. Chapter 2 of the CPs addresses the various aspects associated with the elements of biorecognition
describing the various types and ways in which they are used. Chapter 3 aims to support the objective of describing
the main types of sensors that can be used as transducer elements through a study of the principles of operation of
each element. Finally in Chapter 4 we intend to look at the Biosensor as an integrated analytical system considering its
potential use by untrained operators. With these PCs it is ensured that the learning objectives of the UC are achieved
by enabling students to frame the Biosensors area on a variety of social issues such as environmental protection,
public health and food safety.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino dos conteúdos da UC baseia-se na exposição teórica dos conceitos (que serão disponibilizados em suporte
eletrónico no SIDE) em aulas de natureza teórica seguida de discussão prática baseada em exemplos e resolução de
problemas em aulas de natureza teórico-prática. Uma aula será reservada para a visita de Laboratórios na UTAD onde
dedicados ao trabalho de investigação avançada na área dos Biossensores.
Os alunos são avaliados preferencialmente através da realização de uma Componente Contínua (CC) constituída por
duas provas escritas (P1 e P2), com divisão igual entre o peso de questões de natureza teórica e questões de natureza
teórico-prática, adequadamente espaçadas no período letivo. A nota final será a média aritmética das classificações
obtidas arredondando às unidades
Alternativamente poderão ser avaliados por avaliação complementar.
Podem ainda utilizar a avaliação por exame final.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching of the contents of the course is based on the theoretical exposition of the concepts (which will be
available electronically on SIDE) in theoretical classes followed by practical discussion based on examples and
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problem solving in theoretical-practical classes. A class will be reserved for the visit of Laboratories at UTAD where
they are dedicated to advanced research work in the field of Biosensors.
Students are preferably assessed by performing a Continuous Component (CC) consisting of two written tests (P1 and
P2), with equal division between the weight of theoretical questions and theoretical-practical questions, appropriately
spaced in the academic period. . The final grade will be the arithmetic average of the grades obtained rounding to the
units
Alternatively they may be assessed by further evaluation.
They may also use the final exam assessment.

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 casos de estudos e aulas práticas em que os alunos ganham competências e “saber fazer” através do
trabalho supervisionado) permite a aprendizagem das dos conteúdos programáticos propostos e 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. A visita a Laboratórios
Avançados de Investigação permitirá um enquadramento adicional dos conteúdos propostos fornecendo uma visão
mais prática e do potencial impacto na Sociedade.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching / learning methodology adopted (theoretical classes in which the concepts are introduced through the
exploration of case studies and practical classes in which students gain skills and “know how” through supervised
work) allows the learning of the proposed syllabus. and the approach from small case studies used in lectures, allows
a strong interaction and development of analysis skills by students.
The required work should be complemented by unsupervised self-employment. The visit to Advanced Research
Laboratories will allow an additional framing of the proposed contents providing a more practical view and the
potential impact on Society.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
• Chemical Sensors and Biosensors for Medical and Biological Applications, Spichiger-Keller, U. E., Wiley-VCH, 1998
• Chemical Sensors and Biosensors, Eggins, B. R., John Wiley & Sons, 2002
• Advances in Biosensors, B.D. Malhotra, A.P.F. Turner, Elsevier JAI, 2003
• Electrochemical Sensors, Biosensors and their Biomedical applications, X. Zhang, H. Zu, J. Wang, Elsevier Science
and Technology Books, 2008
• Biosensors: sense and sensibility. A.P.F. Turner Chemical Society Reviews 42 (8), 3184-3196
• https://www.journals.elsevier.com/biosensors-and-bioelectronics/

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:

Os objetivos de aprendizagem do presente ciclo de estudos envolvem a aquisição de conhecimentos teóricos da área
da Física, Matemática, Engenharia e Química que podem ser adquiridos pelo método expositivo com recurso a
suportes audio-visuais no decorrer das aulas de tipologia teórica como está previsto na generalidade das UCs. Esses
conceitos são, geralmente, consolidados através da resolução de problemas de natureza teórico-prática, onde se
justifique ou por aplicação prática através de aulas laboratoriais que envolvem uma grande componente de recursos
computacionais. No final, a UC de projeto pretende orientar o estudante para aplicar os conceitos adquiridos nos
semestres anteriores demonstrando a sua capacidade de saber fazer que é um objetivo essencial do ciclo de estudos.

4.5.1. Evidence of the teaching and learning methodologies coherence with the intended learning outcomes of the study
programme:

The learning objectives of this study cycle involve the acquisition of theoretical knowledge in the area of   Physics,
Mathematics, Engineering and Chemistry that can be acquired by the expository method using audio-visual supports
during the classes of theoretical typology as provided in almost all UCs. These concepts are generally consolidated
through theoretical and practical problem solving, where warranted or by practical application through laboratory
classes involving a large component of computational resources. In the end, the project course aims to guide the
student to apply the concepts acquired in previous semesters demonstrating their ability to know how to do that is an
essential objective of the study cycle.

4.5.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho que será necessária aos estudantes corresponde ao
estimado em ECTS:

A UTAD tem, em fase de implementação, um sistema de garantia e manutenção de Qualidade. Nesse sistema, os
estudantes são consultados através de inquéritos, no final de todos os semestres letivos acerca do funcionamento
das unidades curriculares e é aferido, entre outros pontos, a adequação da carga média de trabalho para cada UC e a
sua comparação com o estimado. No final é realizado um relatório que é enviado para o respetivo Conselho Pedagógio
e para a direções de Curso a fim de serem tomadas as medidas adequadas.

4.5.2.  Means to verify that the required students’ average workload corresponds the estimated in ECTS.:
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UTAD has, in its implementation phase, a Quality assurance and maintenance system. In this system, students are
consulted through surveys at the end of every semester about the functioning of the curricular units and, among other
points, the adequacy of the average workload for each CU is compared and compared with the estimated. At the end a
report is made which is sent to the respective Pedagogic Council and Course directions to take appropriate action.

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:

O sistema de garantia e manutenção da Qualidade de Ensino, em fase de implementação, permitirá aferir que os
objetivos de aprendizagem da unidade curricular são alcançados. Adicionalmente, todas UCs são monitorizadas pela
Comissão de Curso, quer através dos relatórios produzidos a partir dos inquéritos no final de cada semestre letivo. A
Comissão de Curso tem também ao seu dispor ferramentas de acompanhamento do cumprimentos dos objetivos
usando a plataforma SIDE para verificação dos sumários, das presenças dos alunos, e da realização das avaliações
nos momentos previstos.

4.5.3. Means of ensuring that the students assessment methodologies are adequate to the intended learning outcomes:
The system of assurance and maintenance of Teaching Quality, which is being implemented, will allow us to assess
that the learning objectives of the course are achieved. Additionally, all UCs are monitored by the Course Committee,
either through reports produced from surveys at the end of each semester. The Course Committee also has at its
disposal tools for monitoring the achievement of objectives using the SIDE platform to verify the summaries, the
attendance of students, and the completion of assessments at the scheduled times.

4.5.4. Metodologias de ensino previstas com vista a facilitar a participação dos estudantes em atividades científicas
(quando aplicável):

Sendo um ciclo de estudos de natureza prático é de importância fundamental que os estudantes tenham contato com
atividades científicas de alto nível desde o primeiro dia que se inscrevem no curso. Para isso estão previstas diversas
metodologias que permitam alcançar este objetivo, nomeadamente, de aulas práticas nos laboratórios de
investigação, realização de palestras, colóquios e apresentações públicas nas áreas científicas relevantes. Serão
convidados investigadores com trabalho relevantes nestas áreas científicas para realizar workshops organizadas
pelos próprios alunos através de núcleo de estudantes, como é tradição na UTAD, bem como a visita de
representantes de empresas que poderão estar interessadas neste tipo de formação.

4.5.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities (as applicable):
Being a study cycle of applied nature, it is of fundamental importance that students have contact with high level
scientific activities from the first day they enroll in the course. To this end, several methodologies are foreseen to
achieve this objective, namely, practical classes in research laboratories, lectures, colloquia and public presentations
in the relevant scientific areas. Researchers with relevant work in these scientific areas will be invited to conduct
workshops organized by the students themselves, a tradition at UTAD, as well as the visit of representatives of
companies that may be interested in this type of training.

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 ciclo de estudos estrutura-se numa formação de 3 anos (180 ECTS): 1º ano com uma forte componente de formação
de base em Matemática, Química, Ciência dos Materiais e Engenharia. Os conteúdos de Física são abordados de uma
forma geral no 1º ano e que serão aprofundados durante o 2º ano tanto do ponto de vista teórico e como experimental.
Durante o 3º ano do curso há um reforço dos conteúdos de Física e no último semestre procura-se introduzir o
estudante a temas mais avançados que correspondem a desafios societais contemporâneos demonstrando como os
conhecimentos adquiridos podem ser usados e aplicados em prol da sociedade. Do total de 180 ECTS 178 decorrem
da frequência de UCs e 12 da realização de um projeto. Esta é uma estrutura comum noutros planos de estudos de
universidades nacionais e estrangeiras de referência que aplicaram o modelo de Bolonha para cursos iniciais da área
da Física e da Engenharia.

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 course of study is structured in a 3 year course (180 ECTS): 1st year with a strong background component in
Mathematics, Chemistry, Materials Science and Engineering. The contents of Physics are generally approached in the
1st year and will be deepened during the 2nd year, both theoretically and experimentally. During the third year of the
course there is a reinforcement of the contents of Physics and in the last semester we seek to introduce the student to
more advanced subjects that correspond to contemporary societal challenges demonstrating how the acquired
knowledge can be used and applied for the benefit of society. From the total of 180 ECTS 178 comes from the
frequency of UCs and 12 from the completion of a project. This is a common structure in other syllabuses of national
and foreign reference universities that applied the Bologna model for initial courses in Physics and Engineering.

4.6.2. Forma como os docentes foram consultados sobre a metodologia de cálculo do número de créditos ECTS das
unidades curriculares:
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Os membros da comissão para esta proposta consultaram os docentes propostos para o corpo docente e os órgãos
das respetivas Escolas que lideraram a proposta, e integraram sobre a pertinência, validade científica e adequação
dos ECTS aos conteúdos das UCs propostas. Ao mesmo tempo também foram consultados e analisadas as propostas
congéneres no contexto da oferta de cursos em Engenharia Física em Portugal e noutros países europeus.

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 committee members for this proposal consulted the proposed faculty and faculty of the respective Schools that
led the proposal, and integrated the relevance, scientific validity and suitability of ECTS to the content of the proposed
UCs. At the same time, similar proposals were also consulted and analyzed in the context of Engineering Physics
courses in Portugal and other European countries.

4.7. Observações

4.7. Observações:
O presente ciclo de estudos tem como objetivo fundamental fornecer formação sólida na área da Física e
simultaneamente garantir a formação sólida nas áreas da Engenharia, da Matemática e da Química. Pretende-se que
esta formação seja suportada por uma componente experimental extensiva, com separação clara, na área da Física,
entre UCs de natureza teórica/ teórica-prática e UCs de natureza prática. As UCs de pendor experimental serão
simultaneamente de realização de experiências mas também envolvendo simulações computacionais quando tal for
adequado. Faz-se uma aposta estratégica na realização de um Projeto no final do que irão envolver os estudantes nas
atividades diárias dos Centros de Investigação através da realização de projetos que podem ser enquadrados nas
tarefas dos projetos que estejam a ser executados na altura. Adicionalmente, no último semestre, também serão
lecionadas UCs que procuraiam complementar a formação do estudante em áreas científicas que estão relacionadas
com as principais actividades científicas do Departamento de Física da UTAD. Neste âmbito incluem-se as UC's Fisica
do Ambiente (6 ECTS) e Biofísica Aplicada e Biossensores (3 ECTS cada). Sendo uma proposta de 1º ciclo, prentende-
se que o foco dos conteúdos seja colocado na aquisição sólida dos conceitos fundamentais das áreas científicas
deste ciclo de estudos. Os estudantes deverão ficar preparados para complementar os seus conhecimentos através da
frequência de 2º ciclo nas áreas da Física, Física Médica ou Engenharia Física ou outra que considerem que se adequa
ao seu interesse profissional futuro. 
Esta proposta de ciclo de estudos, baseia-se nas UC's das áreas da Matemática, da Engenharia e da Química em UC's
que já existem noutros cursos e cujos programas são adequados para serem leccionados no curso proposto. Os
cursos que foram usados são o curso de Engenharia Eletrotécnica, Bioengenharia, Engenharia Biomédica, e
Licenciatura em Engenharia e Gestão Industrial. Numa fase inicial, as UC's comuns a estes cursos serão lecionadas
em conjunto.

4.7. Observations:
The main objective of this study cycle is to provide a solid background in physics and at the same time to ensure a
solid background in engineering, mathematics and chemistry. It is intended that this training is supported by an
extensive experimental component, with clear separation, in the area of   physics, between theoretical / practical-
practical UCs and practical nature UCs. Experimental UCs will be simultaneously conducting experiments but also
involving computational simulations where appropriate. A strategic commitment is made to the realization of a Project
which will involve students in the daily activities of the Research Centers through the realization of projects that can fit
the tasks of the projects being executed at the time. Additionally, in the last semester, there will be taught UCs that
sought to complement the student's education in scientific areas that are related to the main scientific activities of the
Department of Physics of UTAD. This includes the UC's Environmental Physics (6 ECTS) and Applied Biophysics and
Biosensors (3 ECTS each). Being a proposal of 1st cycle, it is intended that the focus of the contents be placed on the
solid acquisition of the fundamental concepts of the scientific areas of this study cycle. Students should be prepared
to complement their knowledge by attending the 2nd cycle in the areas of Physics, Medical Physics or Physical
Engineering or other that they consider to suit their future professional interest.
The proposed cycle of studies is based on UCs in Mathematics, Engineering and Chemistry that already exist in other
courses and whose programs are suitable to be taught in the proposed course. The courses that have been used are
the course in Electrical Engineering, Bioengineering, Biomedical Engineering, and Degree in Engineering and
Industrial Management. In the initial phase of course implementation these common UCs will be taught together.

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.
Os seguintes docentes serão responsáveis pela coordenação da implementação do ciclo de estudos:
José Ramiro Afonso Fernandes, Doutorado, Professor Auxiliar, 100%
Luis Filipe Ferreira Morgado, Professora Auxiliar, 100%
Pedro Manuel De Melo Bandeira Tavares, Professor Associado, 100%
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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

José Ramiro Afonso
Fernandes

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Física 100 Ficha

submetida

Pedro Manuel De Melo
Bandeira Tavares

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Química 100 Ficha
submetida

Carlos Manuel
Margarido Matias

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharia Biofísica 100 Ficha

submetida
Daniel Moreira Lopes
Alexandre

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor CTC da Instituição

proponente Física 100 Ficha
submetida

Luis Filipe Ferreira
Morgado

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciencias Físicas 100 Ficha

submetida

Joaquim Bernardino De
Oliveira Lopes

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Física-Didática de Física 100 Ficha
submetida

José Paulo Cerdeira
Cleto Cravino

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Física/Didáctica da Física 100 Ficha

submetida
Norberto Jorge Alves
Parente Gonçalves

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Física 100 Ficha

submetida
Maria Adelaide Pinho
Montenegro Andrade

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Física 100 Ficha

submetida
Joaquim Manuel Da
Silva Anacleto

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Física 100 Ficha

submetida
Armando Da Assunção
Soares

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Física 100 Ficha

submetida

Malik Amraoui Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Física 100 Ficha

submetida

José Manuel Marques
Martins De Almeida

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Fisica 100 Ficha
submetida

Francisco José Silva
Ferreira Marinho

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Física 100 Ficha

submetida
Marco Paulo Duarte
Naia

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Física - Especialidade de

Física experimental 100 Ficha
submetida

Mário Jorge Modesto
Gonzalez Pereira

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Física 100 Ficha

submetida
João Carlos Andrade
Dos Santos

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências Geofísicas,

Meteorologia/Climatologia 100 Ficha
submetida

Paula Filomena Martins
Lopes

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Genética 100 Ficha

submetida

Paula Maria Machado
Cruz Catarino

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Matemática 100 Ficha
submetida

Eurica Manuela Novo
Lopes Henriques

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida

José Luís Dos Santos
Cardoso

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor
Título de
especialista (DL
206/2009)

Ciências Exatas -
Matemática 100 Ficha

submetida

Maria De Fátima
Monteiro Ferreira

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida

Regina De Almeida Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor

Título de
especialista (DL
206/2009)

Matemática 100 Ficha
submetida

Maria Luisa Ribeiro
Dos Santos Morgado

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Matemática Aplicada 100 Ficha

submetida
João Luis Honório
Matias

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Matemática Aplicada 100 Ficha

submetida

Pedro José de Melo
Teixeira Pinto

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Engenharia 100 Ficha
submetida

Eduardo José Solteiro
Pires

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica 100 Ficha

submetida
Salviano Filipe Silva
Pinto Soares

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica 100 Ficha

submetida
Luís José Calçada
Torres Pereira

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica 100 Ficha

submetida

António Luís Gomes
Valente

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Engenharia Electrotécnica
e de Computadores 100 Ficha

submetida
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<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.
30

5.4.1.2. Número total de ETI.
30

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: 30 100

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): 30 100

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 30 100 30

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 30

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 30 100 30

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 30

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.
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Desde de 2011 que a UTAD implementou um sistema de avaliação de desempenho do pessoal docente de acordo com
o Decreto-Lei n.º 205/2009 e Decreto-Lei n.º 207/2009. É baseado numa avaliação com suporte documental de ciclo
trianual e onde são avaliadas as componentes letivas, de investigação, de extensão e de gestão. O sistema é
desmaterializado suportado na apresentação de documentos para justificar as atividades reportadas. É dado
oportunidade ao docente de escolher o seu perfil de avaliação e de apresentar os itens que considere relevantes para
submeter ao processo de avaliação. No desenvolvimento deste sistema de avaliação foram ouvidos os docentes e os
seus representantes sindicais. 
A UTAD suporta ativamente a atualização permanente do seu corpo docente tanto na sua componente de docência
como na componente científica através da organização de cursos temáticos destinados aos seus docentes, do apoio
do intercâmbio internacional com outras universidades através do programa Erasmus.

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

Since 2011, UTAD has implemented a performance appraisal system for teaching staff in accordance with Decree-Law
205/2009 and Decree-Law 207/2009. It is based on an assessment with documentary support of a three-year cycle and
where the teaching, research, extension and management components are evaluated. The system is dematerialized
supported in the presentation of documents to justify the reported activities. The teacher is given the opportunity to
choose his or her assessment profile and to present the items he / she considers relevant to submit to the evaluation
process. In the development of this evaluation system, teachers and their union representatives were heard.
UTAD actively supports the permanent updating of its faculty in both its teaching and scientific components through
the organization of thematic courses for its teachers, the support of international exchange with other universities
through the Erasmus program.

5.6. Observações:
O corpo docente do curso contém diversos especialistas na área da Física Aplicada e da da área da Engenharia Física.
Contém 5 docentes especializados na área de Optoelétrónica e Lasers pela Universidade do Porto e mantêm atividade
de investigação nesta área como pode ser atestado pelas publicações apresentadas.Também contém formadas em
Engenharia Física pelo Instituto Superior Técnico e pela Universidade de Coimbra garantido que existem especialistas
nesta área.

5.6. Observations:
The course faculty contains several specialists in the field of Applied Physics and the field of Engineering Physics. It
has 5 professors specialized in the field of Optoelectronics and Lasers from the University of Porto and they maintain
revelant research activity in this area as can be attested by the publications presented. It also contains graduates
inEngineering Physics from the Instituto Superior Técnico and from the University of Coimbra.

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

O ciclo de estudos terá ao seu dispor um conjunto de funcionários não docentes que atualmente já desempenham
funções de apoio logístico e de secretariado à atividade docente nos diversos cursos que são oferecidos pela UTAD,
em particular na Escola de Ciências e Tecnologia e na Escola de Ciências da Vida e do Ambiente. As Escolas em
conjunto dispõem de 10 assistentes operacionais, 34 assistentes técnicos, 10 técnicos superiores. Este corpo de
funcionários tem revelado excelente desempenho no apoio a outros cursos de 1º, 2º e 3º ciclos lecionados nestas
escolas, garantindo o apoio administrativo de toda a documentação inerente e o auxílio técnico Este apoio inclui
suporte aos laboratórios experimentais nomeadamente preparação de experiências que suportam a atividade letiva
desta tipologia de aulas. Estarão também disponíveis funcionários não docentes afetos a laboratórios de investigação,
em particular com os laboratórios diretamente relacionados com as áreas deste ciclo de estudos.

6.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
The cycle of studies will have at its disposal a set of non-teaching staff who currently already perform logistical
support and secretarial functions for teaching activity in the various courses offered by UTAD, in particular at the
School of Science and Technology (ECT), and the School of Life Sciences and Environment (ECVA). The Schools
together have 10 operational assistants, 34 technical assistants, 10 senior technicians. This staff has shown excellent
performance in supporting other 1st, 2nd and 3rd cycle courses taught in these schools, ensuring administrative
support of all inherent documentation and technical assistance. This support includes support for experimental
laboratories including preparation of experiments that support the teaching activity of this class typology. Non-
teaching staff working in research laboratories, in particular with laboratories directly related to the areas of this study
cycle, will also be available.

6.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
As escolas apoiam, com os seus recursos humanos, todos os cursos ancorados nos seus departamentos,
assegurando os serviços administrativos e o apoio às aulas e laboratórios: 10 técnicos superiores (3 com
doutoramento e 7 com licenciatura), 34 assistentes técnicos, (3 a frequentar o ensino superior e 3 com 12º ano), e 10
assistentes operacionais (com o 6º ano de escolaridade).
A técnica que está afeta à Unidade Microscopia de Vila Real e irá suportar as aulas de Ciências de Materiais bem a
atividade que for necessária no âmbito do Projeto tem a qualificação de Técnica Superior. Os restantes elementos do
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pessoal não docente que irão suportar e ou preparar as aulas práticas, nomeadamente as afetas ao Departamento de
Química, as aulas laboratoriais do Departamento de Física, bem como as aulas práticas na área da Engenharia tem a
qualificação de Assistente Técnico.

6.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The Schools support all courses anchored in their departments with their human resources, providing administrative
services, classroom and laboratory support: 10 senior technicians supporting the laboratories (3 with doctorates and 7
with degrees), 34 technical assistants (3 attending higher education and 3 with 12th grade), and 10 operational
assistants (with 6th grade).
The technique that is affecting the Vila Real Microscopy Unit and will support the Materials Science classes as well as
the activity that is required under the Project is qualified as Superior Technician. The remaining elements of non-
teaching staff who will support and / or prepare the practical classes, namely those related to the Chemistry
Department, the Physics Department laboratory classes, as well as the Engineering practical classes have the
qualification of Technical Assistant.

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 são 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 podem decorrem na própria Universidade, ou pela frequência de cursos de formação 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 performed through the application of the Integrated Management and
Performance Evaluation System in Public Administration (SIADAP), which is biennial. At the beginning of each
evaluation cycle, the operational objectives to be achieved by the evaluators of the different functional units are
agreed. They determine the competencies that they must demonstrate having in view of the professional group to
which they belong. The parameters, results and competencies are adjusted/aligned with the strategic objectives and
the institution's own mission. Updating and professional development are achieved through professional training in
areas relevant to jobs, which may take place at the University itself, or by attending training courses abroad. Mobility is
performed between services to better match the skills of workers to the different functions to be developed.

7. Instalações e equipamentos
7.1. Instalações físicas afetas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços letivos, bibliotecas, laboratórios, salas de
computadores, etc.):

O ciclo de estudos tem à sua disposição, para aulas teóricas e teórico-práticas, os espaços letivos da UTAD, salas de
reuniões, laboratórios didáticos e laboratórios de investigação devidamente equipados que asseguram o cumprimento
dos objetivos letivos estabelecidos. A UTAD tem salas de estudo abertas 24h e gabinetes de apoio psicológico ao
estudante. A Biblioteca Central, que reúne a maioria dos recursos bibliográficos, teses e revistas científicas da UTAD,
oferece ainda computadores e zonas reservadas de estudo. Os Serviços Académicos, os Serviços de Informática e
Comunicação, os gabinetes de imagem e comunicação, e o gabinete de apoio a projetos têm também a função de
apoiar estudante de diversos modos. A UTAD possuí um Serviço de Ação Social que gere as cantinas, as residências
universitárias e as bolsas de apoio social que apoiam cerca de 40% dos atuais estudantes da universidade. A UTAD
tem um Provedor do Estudante e um gabinete de relações internacionais e mobilidade.

7.1. Facilities used by the study programme (lecturing spaces, libraries, laboratories, computer rooms, ...):
The cycle of studies has at its disposal, for theoretical and practical classes, the UTAD teaching spaces, meeting
rooms, didactic laboratories and research laboratories that are equipped to ensure the fulfillment of the established
academic objectives. UTAD has 24-hour study rooms and student support offices. The Central Library, which brings
together most of UTAD's bibliographic resources, theses and journals, also offers computers and reserved study
areas. Academic Services, IT and Communication Services, Image and Communication Offices, and the Project
Support Office also have the role of supporting students in various ways. UTAD has a Social Action Service that
manages the canteens, university residences and social support scholarships that aid about 40% of current university
students. UTAD has a Student Ombudsman and an international relations and mobility Office.

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

A nível de Laboratórios de Ensino podem listar-se três laboratórios didáticos dedicados, e equipados, para áreas
específicas da física: (1) Mecânica - para o estudo de forças, movimento e ondas; (2) Eletromagnetismo - para
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caracterização dos campos elétrico e magnético, estudo corrente elétrica, e experiências de ótica geométrica e
ondulatória; e (3) Termodinâmica com um conjunto de experiência dedicadas para o estudos de calorimetria e
transferências de calor.
O DF possui ainda dois laboratórios de apoio: (4) Ótica – câmara escura para experiências avançadas e (5) Didático –
espaço para o desenvolvimento de projetos experimentais. O departamento possui ainda equipamento para
experiências didáticas em Radioatividade e Física Atómica.
A nível dos Laboratórios de Investigação existentes na UTAD podem ser relevantes para o curso: (A) Laboratório de
Nanomateriais, (B) Unidade de Microscopia Eletrónica (2 laboratórios) e (C) Laboratório Instrumental do Complexo
Laboratorial.

7.2. Main equipment or materials used by the study programme (didactic and scientific equipment, materials, and ICTs):
Teaching Laboratories - there are three dedicated and equipped laboratories for specific areas of physics: (1)
Mechanics - for the study of forces, motion and waves; (2) Electromagnetism - to characterize the electric and
magnetic fields, study electric current, and experiments of geometric and wave optics; and (3) Thermodynamics with a
dedicated set of experience for calorimetry and heat transfer studies.
The Physics Department also has two support laboratories: (4) Optics - darkroom for advanced experiments and (5)
Didactic - space for the development of experimental projects. The department also has equipment for didactic
experiments in Radioactivity and Atomic Physics.
Research Laboratories - UTAD have three labs that may be relevant for the course: (A) Nanomaterials Laboratory, (B)
Electron Microscopy Unit (2 laboratories) and (C) Instrumental Laboratory at the Laboratorial Complex of campus.

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

CQ-VR Muito Bom UTAD 2

INESC-TEC Muito Bom UP/Polo
UTAD 3

CITAB Muito Bom UTAD 6
CEMMPRE Excelente UC 1
IFIMUP Excelente UP 1

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/85b86316-88e2-abfe-eea2-5d9db27e40e1
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/85b86316-88e2-abfe-eea2-5d9db27e40e1
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. 

A UTAD estabelece protocolos e acordos de colaboração com universidades, centros de investigação e empresas
nacionais e internacionais. Estes acordos têm como objetivos o estabelecimento e reforço de parcerias bem como a
complementaridade de competências e equipamentos existentes no campus. Estas parcerias são promovidas pelos
docentes & investigadores, através das unidades de investigação e realizados com instituições congéneres e tecido
empresarial.
Os docentes e investigadores que integram o grupo principal desta proposta integram diversos centros de
investigação bem classificados, da UTAD, como o Centro de Investigação e Tecnologias Agroambientais e Biológicas
(CITAB) e o Centro de Química-Vila Real (CQ-VR), bem como unidades de investigação sediados em outras instituições
de ensino superior, nomeadamente o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência
(INESC-TEC), Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial (INEGI), Centre for
Mechanical Engineering, Materials and Processes (CEMMPRE), Instituto de Física de Materiais Avançados,
Nanotecnologia e Fotónica da Universidade do Porto (IFIMUP) e Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na
Formação de Formadores (CIDTFF). 
De entre as parcerias existentes com outras instituições & centros de investigação, salientam-se os acordos com o
INESC-TEC, o Laboratório Associado Instituto Dom Luiz (IDL), Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde
(ICNAS), o IEP - Instituto Electrotécnico Português (https://www.iep.pt), o SIM - Laboratório de Sistemas,

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/85b86316-88e2-abfe-eea2-5d9db27e40e1
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/high-level-activities/formId/85b86316-88e2-abfe-eea2-5d9db27e40e1
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Instrumentação e Modelação em Ciências e Tecnologias do Ambiente e do Espaço (SIM) e CFisUC - Centro de Física
da Universidade de Coimbra.
O número de projetos desenvolvidos na área de estudos ronda meia centena nos últimos 4 anos. Alguns desses
projectos:
PTDC/ECM-GEO/0637/2014 “Desenvolvimento de Ligantes Alcalinos para Aplicações Geotécnicas Exclusivamente à
Base de Resíduos Industriais” IR: Nuno Cristelo, participante: Pedro Tavares a 15%. Orçamento total: 140 000€,
orçamento UTAD: 70 000€. Período 1/2/2017 – 31/1/2020.
NORTE-01-0145-FEDER-000017-INTERACT – Integrative Research in Environment, Agro-Chains and Technology.
Financiado pelo NORTE2020, eixo P1, FEDER Aviso Norte 45-2015-02), Financiamento global UTAD: 4.130.614,72€.
01/05/2016 e 30/05/2019. Participante: Pedro Tavares, Linha BEST.
PORTUGAL no ISOLDE : Investigação em Física de Materiais e Nuclear com Isótopos e Técnicas Radioativas
(CERN/FIS-PAR/0005/2017)
Acoplamento spin-fonão e a indução magnética de fases ferroeléctricas (PTDC/FIS-NAN/0533/2012)
Novos Materiais Eco-inovadores para Infra Mineração (ERA-MIN/0001/2018)
Desenvolvimento de um Biosensor para Rastreabilidade do Vinho da Região do Douro – WineBioCode (PTDC/AGR-
ALI/117341/2010)

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. 

UTAD establishes protocols and collaboration agreements with universities, research centers and national and
international companies. These agreements are aimed at establishing and strengthening partnerships, as well as
complementing existing campus skills and equipment. These partnerships are promoted by faculty and researchers,
through research units and carried out with similar institutions and business fabric.
The documents and researchers that make up the main group of this proposal include several well-classified UTAD
research centers, such as the Center for Research and Agro-Environmental and Biological Technologies (CITAB) and
the Chemistry Center-Vila Real (CQ-VR), as well as as research units headquartered in other higher education
institutions, namely the Institute of Systems and Computer Engineering Technology and Science (INESC-TEC),
Institute of Science and Innovation in Mechanical and Industrial Industrial Engineering (INEGI), Center for Mechanical
Engineering, Materials and Processes (CEMMPRE), Institute of Advanced Materials Physics, Nanotechnology and
Photography of the University of Porto (IFIMUP) and Research Center for Didactics and Technology in Training of
Trainers (CIDTFF).
Among existing partnerships with other institutions and research centers, we highlight the agreements with INESC-
TEC, the Dom Luiz Institute Associated Laboratory (IDL), the Institute of Nuclear Sciences Applied to Health (ICNAS),
the IEP - Instituto Eletrotécnico English ( https://www.iep.pt), SIM - Laboratory of Systems, Instrumentation and
Modeling in Environmental and Space Sciences and Technologies (SIM) and CFisUC - Physics Center of the University
of Coimbra.
The number of advanced projects in the field of study is around half a hundred in the last 4 years. Some of these
projects:
PTDC/ECM-GEO/0637/2014 “Desenvolvimento de Ligantes Alcalinos para Aplicações Geotécnicas Exclusivamente à
Base de Resíduos Industriais” IR: Nuno Cristelo, participante: Pedro Tavares a 15%. Orçamento total: 140 000€,
orçamento UTAD: 70 000€. Período 1/2/2017 – 31/1/2020.
NORTE-01-0145-FEDER-000017-INTERACT – Integrative Research in Environment, Agro-Chains and Technology.
Financiado pelo NORTE2020, eixo P1, FEDER Aviso Norte 45-2015-02), Financiamento global UTAD: 4.130.614,72€.
01/05/2016 e 30/05/2019. Participante: Pedro Tavares, Linha BEST.
PORTUGAL no ISOLDE : Investigação em Física de Materiais e Nuclear com Isótopos e Técnicas Radioativas
(CERN/FIS-PAR/0005/2017)
Acoplamento spin-fonão e a indução magnética de fases ferroeléctricas (PTDC/FIS-NAN/0533/2012)
Novos Materiais Eco-inovadores para Infra Mineração (ERA-MIN/0001/2018)
Desenvolvimento de um Biosensor para Rastreabilidade do Vinho da Região do Douro – WineBioCode (PTDC/AGR-
ALI/117341/2010)

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:

Nos últimos dados de empregabilidade disponibilizados pela DGES (dados publicados suportados pela base de dados
relativos ao sistema de ensino superior 2019) é apresentada uma taxa de desemprego global de 1.4% para os 7 cursos
de Mestrado Integrado de Engenharia Física. Os valores oscilam entre os 4.3% de diplomados registados no IEFP para
o curso da Universidade de Aveiro e 0% para o curso da Universidade do Porto e para o curso da Universidade de
Lisboa, tendo estes dois últimos muito mais diplomados do que o primeiro. Estes valores comparam muito
positivamente com a taxa de desemprego Nacional para os diplomados do sistema público de ensino que atualmente é
de 3.4%. Estes cursos têm beneficiado de estar associados a áreas que requerem profissionais altamente qualificados
nas diversas áreas tecnológicas englobadas por esta formação nomeadamente em áreas tão diversas como energia,
ambiente, bioengenharia, investigação, serviços financeiros, entre outras

9.1. Evaluation of the employability of graduates by similar study programmes, based on official data:
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The latest employability data provided by DGES (published data supported by the 2019 Higher Education System
database) show an overall unemployment rate of 1.4% for the 7 Integrated Master of Physical Engineering courses. The
values   range from 4.3% of graduates registered in IEFP for the University of Aveiro and 0% for the University of Porto
and the University of Lisbon, with the latter two far more graduates than the former. These figures compare very
positively with the National unemployment rate for graduates of the public education system which is currently 3.4%.
These courses have benefited from being associated with areas that require highly qualified professionals in the
various technological areas covered by this training, namely in areas as diverse as energy, environment,
bioengineering, research, financial services, among others.

9.2. Avaliação da capacidade de atrair estudantes baseada nos dados de acesso (DGES):
Existem atualmente, nas Universidades Públicas, 7 cursos de Engenharia Física, todos Mestrados Integrados (MI). No
último Concurso Nacional de Acesso (CNA) foram oferecidos 290 lugares que foram completamente preenchidos na 1ª
fase, como de resto aconteceu nos dois CNA’s anteriores (2016 e 2017). Ainda relativamente a estes dois CNA’s
(excluindo os números do curso do Instituto Superior Técnico) o índice de força em ambos concursos é superior a
650% (procura/vagas) e o índice de satisfação de procura (procura de 1ª opção/vagas) é superior a 80%. Deve-se ainda
realçar que nos últimos 5 concursos o número de vagas aumentou 69.2% e a nota média de entrada do último aluno
aceite aumentou de 128.3 para 158.7. Estes números traduzem um continuado aumento no interesse por este tipo de
cursos que se tem acentuado no últimos três CNA’s

9.2. Evaluation of the capability to attract students based on access data (DGES):
There are currently 7 Physical Engineering courses in Public Universities, all Integrated Masters (IM). In the last
National Access Contest (CNA), 290 seats were offered, which were completely filled in the first phase, as happened in
the two previous CNA's (2016 and 2017). Also for these two CNA's (excluding the Instituto Superior Técnico course
numbers) the strength index in both competitions is over 650% (demand / vacancies) and the demand satisfaction
index (demand for 1st option / vacancies) is greater than 80%. It should also be noted that in the last 5 competitions,
the number of places increased by 69.2% and the average grade of the last student accepted increased from 128.3 to
158.7. These numbers reflect a continuing increase in interest in this type of course that has been accentuated in the
last three CNA's.

9.3. Lista de eventuais parcerias com outras instituições da região que lecionam ciclos de estudos similares: 
Atualmente tanto a Universidade do Porto como a Universidade do Minho oferecem ciclos de estudo na área do ciclo
proposto, mas ambos com o nível de Mestrado Integrados. A obrigatoriedade de reformulação destes cursos
transformando-os e cursos de 1º e 2º ciclos abre a oportunidade para uma eventual parceria entre as diferentes
instituições neste nível de formação entre as tês instituições.

9.3. List of eventual partnerships with other institutions in the region teaching similar study programmes: 
Currently both the University of Porto and the University of Minho offer study cycles in the area of   the proposed cycle,
but both with the Integrated Master level. The compulsory reformulation of these courses transforming them and
courses of 1st and 2nd cycles opens the opportunity for a possible partnership between the different institutions at
this level of formation between the three institutions.

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: 

Existem diversas instituições de referência no Espaço Europeu de Ensino Superior que já possuem ciclos de estudo
equivalentes ao proposto como os que a seguir se indicam a título de exemplo:
• FH Aachen University of Applied Sciences: Bachelor of Engineering in Physical Engineering
(https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/international-programmes/en/detail/4011/)
• University of New Hampshire - Department of Physics and Astronomy: B.S. in Engineering Physics
(https://physics.unh.edu/content/bs-engineering-physics)
• Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC): Bachelor's degree in Engineering Physics
(https://www.upc.edu/en/bachelors/engineering-physics-barcelona-etsetb)
Existem também programas que partilham os mesmos objetivos com os ciclos denominados por Engenharia Física,
mas com a denominação de Física Aplicada, como por exemplo:
• University of Groningen – Applied Physics (https://www.rug.nl/bachelors/applied-physics/)

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

There are several reference institutions in the European Higher Education Area which already have study cycles
equivalent to the proposed one as shown below by way of example:
• FH Aachen University of Applied Sciences: Bachelor of Engineering in Physical Engineering
(https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/international-programmes/en/detail/4011/)
• University of New Hampshire - Department of Physics and Astronomy: B.S. in Engineering Physics
(https://physics.unh.edu/content/bs-engineering-physics)
• Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC): Bachelor's degree in Engineering Physics
(https://www.upc.edu/en/bachelors/engineering-physics-barcelona-etsetb)



10/16/2019 NCE/19/1900249 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c4024280-de1d-9e83-85fc-5d9b1ac48284&formId=85b86316-88e2-abfe-eea2… 86/89

There are also programs that share the same goals with the cycles called Physical Engineering, but with the name
Applied Physics, such as:
• University of Groningen - Applied Physics (https://www.rug.nl/bachelors/applied-physics/)

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

Atualmente todos os cursos de Engenharia de Física em Portugal têm o perfil de mestrados integrados. A nível
europeu existem diversos cursos com perfil de bacharelado. A Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech
tem um curso de 4 anos com objetivos de formação semelhantes, mas com maior duração do projeto e maior número
de UC’s na área da Biofísica. Na Universidade de New Hampshire é proposto um 1º ciclo em Engenharia Física com
objetivos semelhantes. mas com formação em plasmas bastante desenvolvida no 3º ano. Já o curso de Engenharia
Física da Universidade de Ciências Aplicadas de Aachen também aposta na formação prática e num projeto no sexto
semestre do curso. Porém, é aposta na formação na área da optoelectrónica para suportar a industria de sistemas
óticos avançados local. Existem outros com os mesmos objetivos gerais de formação, mas que possuem objetivos
específicos mais orientados para percursos mais académicos, como é, por exemplo, o curso de da Univ. Groningen.

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

Currently all Physics Engineering courses in Portugal have aremastersdegrees. At European level there are several
courses with a baccalaureate profile. Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech has a 4-year course with
similar training objectives, but longer project duration and more UC's in Biophysics. At the University of New
Hampshire a first cycle in Physical Engineering with similar objectives is proposed. but with very developed plasma
formation in the 3rd year. The Physical Engineering course at Aachen University of Applied Sciences also focuses on
practical training and a project in the sixth semester of the course. However, it is committed to training in the field of
optoelectronics to support the local advanced optical systems industry. There are others with the same general
training goals, but with specific goals more oriented to more academic paths, such as the Univ course. Groningen.

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>

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.
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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) Corpo docente do curso integralmente constituído por docentes com doutoramento nas áreas científicas nucleares
deste ciclo de estudos.
b) O ambiente intelectual ativo, crítico e de incentivo ao avanço do conhecimento através da investigação científica
dos departamentos nos quais o curso se integra. 
c) A maior parte dos docentes do ciclo de estudos (cerca de 85%) está integrado em Centros de Investigação da UTAD.
d) A troca de conhecimento e de experiências entre os docentes do corpo docente. 
e) A criação de contextos inovadores de ensino/aprendizagem (conferências com periocidade anual, visitas de
estudos, realização de palestras sobre temas específicos de interesse do curso, etc.)
f) A vasta experiência de investigação do corpo docente nas áreas disciplinares do curso como demonstrado pela lista
de publicações em revistas internacionais com revisão por pares.
g) Relação próxima entre docente e estudante potenciado pelo elevado número de UCs experimentais.
h) Baixo custo associado à habitação, transporte e alimentação comparativamente aos restantes cursos da região.
i) Integração num eco-campus que potencia o ambiente académico num ambiente multicultural.
j) A UTAD é uma das Universidade com maior taxa de apoio social aos alunos de 1º Ciclo.
k) Uma forte aposta no ensino de carater experimental reforçando a capacidade do “saber fazer” dos diplomados
neste ciclo de estudos.

12.1. Strengths:
a) Faculty of the course entirely made up of professors with doctorates in the core scientific areas of this study cycle.
b) The active, critical and encouraging intellectual environment for the advancement of knowledge through the
scientific investigation of the departments in which the course is integrated.
c) Most of the teachers in the study cycle (around 85%) are part of UTAD Research Centers.
d) The exchange of knowledge and experience among faculty faculty.
e) Creation of innovative teaching / learning contexts (annual conferences, study visits, lectures on specific topics of
interest to the course, etc.)
f) The extensive research experience of faculty in the disciplinary areas of the course as demonstrated by the list of
peer-reviewed publications in international journals.
g) Close relationship between teacher and student enhanced by the high number of experimental UCs.
h) Low cost associated with housing, transportation and food compared to other courses in the region.
i) Integration into an eco-campus that enhances the academic environment in a multicultural environment.
j) UTAD is one of the universities with the highest rate of social support for 1st cycle students.
k) A strong focus on the teaching of experimental character reinforcing the ability of the “know-how” of graduates in
this study cycle.

12.2. Pontos fracos:
a) A incerteza da procura relativamente à divulgação da oferta.
b) Localização numa região de baixa densidade populacional.
c) Localização numa região com poucas indústrias de base tecnológica.
d) Burocracia Elevada.
e) A incerteza da procura devido à diminuição taxa de natalidade em Portugal.
f) Curso de forte carater experimental.
g) Cerca de 70% dos estudantes são alunos deslocados doutras regiões do país.
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12.2. Weaknesses:
a) the uncertainty of demand with respect to disclosure of supply.
b) Location in a sparsely populated region.
c) Location in a region with few technology-based industries.
d) High bureaucracy.
e) Uncertainty of demand due to declining birth rate in Portugal.
f) Course of strong experimental character.
g) About 70% of the students are displaced students from other regions of the country.

12.3. Oportunidades:
a) A necessidade de alteração dos perfis dos cursos da área da Engenharia Física com o fim dos mestrados
integrados.
b) O carater inovador deste perfil de formação suportado numa sólida formação em matemática, física e engenharia.
c) A potenciação da atração de um mercado internacional de alunos ibero-americanos e do espaço da Lusofonia. 
d) O caracter excecional que os cursos na área da Física têm tido nos últimos despachos de vagas.
e) A integração dos alunos nos projetos de investigação dos centros de investigação que suportam cientificamente o
mestrado no último semestre do curso.
f) Abertura de um curso cujo perfil é único e inovador na região de Trás-os-Montes e Alto Douro.

12.3. Opportunities:
a) The need to change the profiles of the Engineering Physics courses with the end of integrated masters.
b) The innovative character of this training profile supported by a solid background in mathematics, physics and
engineering.
c) The enhancement of the attraction of an international market of Ibero-American students and the Lusofonia space.
d) The exceptional character that the courses in the area of   Physics have had in the last vacancies orders.
e) The integration of students in research projects of research centers that scientifically support the master's degree in
the last semester of the course.
f) Opening of a course whose profile is unique and innovative in the region of Trás-os-Montes and Alto Douro.

12.4. Constrangimentos:
a) O carater inovador desta proposta tendo conta que está historicamente associada a mestrados integrados. 
b) Concorrência com outras instituições de ensino superior de maior dimensão e maior atratividade, localizadas no
Litoral.
c) Não existir nenhum Centro de Investigação ancorado na UTAD específico na área da Engenharia Física, apesar de
ser realizada Investigação nesta área suportada pelos diversos Centros de Investigação atualmente existentes.
d) Os docentes do Departamento de Física encontram-se dispersos por inúmeros Centros de Investigação.
e) A forte componente experimental irá necessitar de investimento a nível dos recursos laboratoriais para garantir a
manutenção das atuais condições e o reforço dos recursos materiais atualmente disponíveis.

12.4. Threats:
a) The innovative character of this proposal given that it is historically associated with integrated masters.
b) Competition with other larger and more attractive higher education institutions located on the coast.
c) There is no specific Research Center anchored at UTAD in the area of   Physical Engineering, although Research in
this area is supported by the various Research Centers currently in existence.
d) The professors of the Department of Physics are scattered throughout numerous Research Centers.
e) The strong experimental component will require investment in laboratory resources to ensure the maintenance of
current conditions and the reinforcement of material resources currently available.

12.5. Conclusões:
- Formação de base sólida nas áreas disciplinares Matemática, Física e Engenharia;
- Formação assente em UCs de Física de caracter teórico suportadas por UCs de carácter experimental que procuram
desenvolver o “saber aplicar” e o “saber fazer” suportado por bons conhecimentos teóricos.
- Ancoragem numa universidade pública do Norte de Portugal e da Euroregião Norte de Portugal-Galiza, que de certa
forma mapeiam as necessidades de desenvolvimento e coesão territorial da região.
- O reforço da oferta em Engenharia Física, respondendo às necessidades identificadas nos últimos despachos de
vagas nesta área.
A presente proposta de 1º Ciclo de Engenharia Física pretende inserir-se no atual processo que resulta da
necessidade de transformação dos cursos atuais com perfil de Mestrados Integrados em cursos de 1º e 2 Ciclo. Uma
formação de excelência nesta área é extremamente exigente no que diz respeito aos recursos exigidos, quer em
termos de docentes e quer em termos de infraestrutura. Isso é incompatível com a abertura de cursos com um elevado
número de vagas, considerando a composição dos Departamentos de Física que atualmente existem nas Instituições
de Ensino Superior da Região Norte. A elevada procura por este tipo de formação que é possível identificar nos
últimos Concursos Nacionais de Acesso permite perceber que existe espaço para um novo curso de Engenharia Física
na Região Norte. Além disso, com a atual proposta pretende-se aliar uma formação sólida nas áreas da Matemática,
Física e Engenharia com uma primeira abordagem a temas mais avançados como é o caso da Física de Ambiente e os
Biossensores que correspondem a problemas que a Sociedade atualmente enfrenta e para os quais os estudantes
formados com o perfil proposto neste curso estarão preparados para dar respostas com soluções inovadoras
baseadas nas mais recentes inovações científicas e tecnológicas.
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12.5. Conclusions:
- Solid training in the fundamentals of Mathematics, Physics and Engineering;
- Training based on theoretical UCs supported by experimental UCs that seek to develop the "know how to apply" and
the "know how to do" supported by good theoretical knowledge.
- Anchoring in a public university in northern Portugal and the northern Euroregion of Portugal-Galicia, which
somehow map the region's development and territorial cohesion needs.
- The reinforcement of the offer in Physical Engineering, responding to the needs identified in the last vacancies orders
in this area.
The present proposal of the 1st Cycle of Engineering Physics intends to be part of the current process that results
from the need to transform the current courses with Integrated Masters profile into 1st and 2nd Cycle courses.
Excellence training in this area is extremely demanding in terms of the resources required, both in terms of teachers
and infrastructure. This is incompatible with the opening of courses with a large number of places, considering the
composition of the Physics Departments that currently exist in the Higher Education Institutions of the Northern
Region. The high demand for this type of training that can be identified in the latest National Access Contests allows
us to realize that there is room for a new course in Engineering Physics in the Northern Region. In addition, the current
proposal aims to combine a solid background in Mathematics, Physics and Engineering with a first approach to more
advanced subjects such as Environmental Physics and Biosensors that correspond to problems that the Society
currently faces and for which the graduated students trained with the profile proposed in this course will be prepared
to respond with innovative solutions based on the latest scientific and technological innovations.


