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NCE/19/1901076 — 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 Eletrotécnica e de Computadores

1.3. Study programme:
Electrical Engineering and Computers

1.4. Grau:
Mestre

1.5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

1.5. Main scientific area of the study programme:
Electrical and Computers Engineering

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

522

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:

523

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:

481

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

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):

4 semestres

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

4 semesters

1.9. Número máximo de admissões:
40

1.10. Condições específicas de ingresso.
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Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores ou afim.

1.10. Specific entry requirements.
Bachelor in Electrical Engineering and Computers or alike.

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:
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

1.12. Premises where the study programme will be lectured:
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

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

1.13._1.13._Reg_599_2019_CredCompetenciasFormExpProfissional-compactado.pdf
1.14. Observações:

Parece-nos importante comunicar três situações em relação às quais não vimos campos específicos de recolha de
informação:
- A opinião dos alunos acerca da adequação do Mestrado Integrado,
- O parecer da Ordem dos Engenheiros (OE) acerca dos novos curricula, manifestada através do seu Colégio de
Engenharia Eletrotécnica
- Referir um conjunto de instituições com quem colaboramos numa base regular, incluindo em dissertações
parcialmente em ambiente de trabalho.

Assim sendo,

-Quanto à opinião dos alunos:
Os alunos foram mantidos ao corrente, e participaram, na execução da adequação do atual Mestrado Integrado. Assim,
eles estão plenamente cientes quer dos planos curriculares quer dos planos de transição que aqui são submetidos.

-Quanto ao parecer da OE:
Embora não seja obrigatória a consulta à Ordem dos Engenheiros, pareceu-nos por bem recolher o seu testemunho
relativamente ao plano do curso aqui submetido, dada o papel muito relevante que esta instituição desempenha na
vida profissional dos licenciados. Assim, num documento oficial que nos foi enviado, referia a OE:

"Após uma análise muito detalhada e cuidada, o Colégio de Engenharia Eletrotécnica deu o seu parecer muito
favorável à aprovação deste curso, pois nas suas matérias curriculares está de acordo com o que se deverá exigir, a
um futuro Engenheiro Eletrotécnico e dos Computadores para poder desempenhar a sua profissão no mundo futuro
das instalações elétricas, quer seja o projeto, a execução, a exploração ou a manutenção.
Assim, o nosso parecer é muito positivo e de apoio à proposta apresentada pela direção do referido curso de
Engenharia Eletrotécnica e dos Computadores."

Em relação à lista de Instituições, que têm sido uma mais valia na cooperação técnica/pedagógica e científica,
elencamos as que no momento nos parecem mais relevantes:

Instituições/Grupos Empresariais:
•Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (Hospital), http://chtmad.com/
•INOVA RIA - Rede de Inovação de Aveiro, http://www.inova-ria.pt/
•University of Applied Sciences Technikum Wien (Austria), https://www.technikum-wien.at/en/
•ISEC - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (Portugal), https://www.isec.pt/
•Center for Assistive Technology and Environmental Access (USA); https://catea.gatech.edu/

Empresas:
•Continental Advanced Antenna; https://www.continental-automotive.com/en-gl/Passenger-Cars/Vehicle-
Networking/Connectivity-Telematics/Antenna-Electronics
•Altice Lab, https://www.alticelabs.com/pt/
•Quinta do Crasto, httphttps://www.alticelabs.com/pt/s://www.quintadocrasto.pt/
•Faurecia Sistemas de Escapes Portugal, Lda;https://www.faurecia.com/en
•Siemens Portugal, https://new.siemens.com/pt/pt.html
•Visabeira Global, https://visabeiraglobal.com/pt/home

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/a3a0909a-6df8-ecbd-59e5-5e7127ae1d7b/questionId/3ed0984b-775b-0db0-6eb1-5d6d013cad6d
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•Globaltronic, http://www.globaltronic.pt/

1.14. Observations:
It seems important to us to communicate three situations in relation to which we did not see specific fields to collect
this information:
- The students' opinion about the adequacy of the Integrated Master,
- The opinion of the Order of Engineers (OE) about the new curricula, expressed through its College of Electrotechnical
Engineering
- Refer to a set of institutions with whom we collaborate on a regular basis, including dissertations partially in the
workplace.

Therefore,

-As for the students' opinion:
The students were kept informed, and participated all the way, in the implementation of the adequacy of the current
Integrated Master. Thus, they are fully aware of both the curricular plans and the transition plans that are submitted
here.

-As for the opinion of the OE:
Although it is not mandatory to consult the Order of Engineers, it seemed to us to be able to collect their testimony
regarding the course plan submitted here, given the important role that this institution plays in the professional life of
graduates. Thus, in an official document sent to us, it referred to OE:

"After a very detailed and careful analysis, the College of Electrotechnical Engineering gave its very favorable opinion
to the approval of this course, because its curricular matters are in agreement with what will be required to a future
Electrical and Computers Engineer so that he/she be able to perform their profession in the future world of electrical
installations, be it design, execution, operation or maintenance.
Thus, our opinion is very positive and supportive of the proposal presented by the direction of the aforementioned
course in Electrical and Computer Engineering. "

Regarding the list of Institutions, which have been an asset in technical / pedagogical and scientific cooperation, we
list those that at the moment seem to be most relevant:

Institutions / Business Groups:
• Trás-os-Montes and Alto Douro Hospital Center (Hospital), http://chtmad.com/
• INOVA RIA - Aveiro Innovation Network, http://www.inova-ria.pt/
• University of Applied Sciences Technikum Wien (Austria), https://www.technikum-wien.at/en/
• ISEC - Superior Engineering Institute of Coimbra (Portugal), https://www.isec.pt/
• Center for Assistive Technology and Environmental Access (USA); https://catea.gatech.edu/

Companies:
• Continental Advanced Antenna; https://www.continental-automotive.com/en-gl/Passenger-Cars/Vehicle-
Networking/Connectivity-Telematics/Antenna-Electronics
• Altice Lab, https://www.alticelabs.com/pt/
• Quinta do Crasto, http://www.quintadocrasto.pt/
• Faurecia Sistemas de Escapes Portugal, Lda; https: //www.faurecia.com/en
• Siemens Portugal, https://new.siemens.com/pt/pt.html
• Visabeira Global, https://visabeiraglobal.com/pt/home
• Globaltronic, http://www.globaltronic.pt/

2. Formalização do Pedido
Mapa I - Conselho Científico da Escola de Ciências e Tecnologia da UTAD

2.1.1. Órgão ouvido:
Conselho Científico da Escola de Ciências e Tecnologia da UTAD

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
2.1.2._Minuta do Ponto 3 da ATA _CC_ass_compressed.pdf

Mapa I - Departamento de Engenharias da Escola de Ciências e Tecnologia da UTAD

2.1.1. Órgão ouvido:
Departamento de Engenharias da Escola de Ciências e Tecnologia da UTAD

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 19 ATA 3_ENG-2020 DEP_ENG ata_01_04_2020_signed_reduced_below_100KB.pdf

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/a3a0909a-6df8-ecbd-59e5-5e7127ae1d7b/questionId/3f327e26-5582-c746-d3d0-5d6d0104df7e/annexId/85a00b3f-283c-0f44-1240-5e7127959cb0
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/a3a0909a-6df8-ecbd-59e5-5e7127ae1d7b/questionId/3f327e26-5582-c746-d3d0-5d6d0104df7e/annexId/15f5cc16-da48-cf53-582a-5e8c50ef0b3a
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Mapa I - Plano de transição

2.1.1. Órgão ouvido:
Plano de transição

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
2.1.2._Transição entre planos de estudo-MIEEC-MEEC-compactado.pdf

Mapa I - Conselho Pedagógico da Escola de Ciências e Tecnologia da UTAD

2.1.1. Órgão ouvido:
Conselho Pedagógico da Escola de Ciências e Tecnologia da UTAD

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
2.1.2._Minuta da reunião do CP-ECT de 1 de abril de 2020-compressed.pdf

Mapa I - Departamento de Matemática

2.1.1. Órgão ouvido:
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._MinutaAtaDMat_EngªEletrotécnica_comprimida.pdf

Mapa I - Conselho Académico da UTAD

2.1.1. Órgão ouvido:
Conselho Académico da UTAD

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
2.1.2._Minuta da Ata nº4_2020- Plenário do CA de 21de abril_2020_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 objetivo principal é formar mestres de elevada qualidade técnica, científica e ética, capazes de desenvolver e
aprofundar os conhecimentos e competências adquiridos nos 1º e 2º ciclos, e colocá-los ao serviço da atividade
profissional em Engª Eletrotécnica e de Computadores de uma forma eficaz, integrada e inovadora.
Através da parte curricular do Mestrado os alunos apreendem um conjunto de conhecimentos, competências e
ferramentas que se pretende que os apoiem e estimulem, na sua dissertação e enquanto Mestres, a apresentar
soluções originais, mesmo em situações não familiares e multidisciplinares, quer em contexto de trabalho, quer em
contexto de investigação.
Preparados para um estilo de apredizagem ao longo da vida, pretende-se também que os Mestres sejam capazes de
comunicar as suas conclusões de uma maneira efetiva e contribuam para a evolução tecnológica nacional, a criação
de valor, e o incremento da competitividade no seio do tecido industrial da região e do país.

3.1. The study programme’s generic objectives:
The main objective is to train masters of high technical, scientific and ethical quality, able to develop and deepen the
knowledge and skills acquired in the 1st and 2nd cycles, and to put them at the service of professional activity in
Electrical and Computer Engineering in an effective way , integrated and innovative.
Through the curricular part of the Master, students learn a set of knowledge, skills and tools that are intended to
support and encourage them, in their dissertation and as Masters, to present original solutions, even in unfamiliar and
multidisciplinary situations, whether in the context of either in the context of research.
Prepared for a lifelong learning style, it is also intended that the Masters are able to communicate their conclusions in
an effective way and contribute to the national technological evolution, the creation of value, and the increase of
competitiveness within the fabric region and country.

3.2. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes:
O curso pretende dotar os mestres de um conjunto integrado de competências, e de uma formação sólida baseada em
conhecimentos e capacidades de compreensão de nível superior na área da Eng. Eletrotécnica e de Computadores.
Pretende-se que os estudantes saibam aplicar os conhecimentos, a capacidade de compreensão e de resolução de
problemas a situações novas, em contextos multidisciplinares que permitam a resolução de questões ou problemas
de natureza específica; lidar com questões complexas, emitir juízos em situações de informação limitada, refletindo
sobre eventuais implicações éticas e sociais; sejam capazes de comunicar conclusões e os raciocínios a elas
subjacentes; e possuam competências que permitam uma aprendizagem ao longo da vida de forma autónoma. Desta

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/a3a0909a-6df8-ecbd-59e5-5e7127ae1d7b/questionId/3f327e26-5582-c746-d3d0-5d6d0104df7e/annexId/4b21cfcb-2667-8990-b875-5e8c8b30cce5
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/a3a0909a-6df8-ecbd-59e5-5e7127ae1d7b/questionId/3f327e26-5582-c746-d3d0-5d6d0104df7e/annexId/4793a26a-5740-2572-c85d-5e8f4cddccb1
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/a3a0909a-6df8-ecbd-59e5-5e7127ae1d7b/questionId/3f327e26-5582-c746-d3d0-5d6d0104df7e/annexId/364108f0-347f-fb07-2998-5e8f4c4acfee
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/a3a0909a-6df8-ecbd-59e5-5e7127ae1d7b/questionId/3f327e26-5582-c746-d3d0-5d6d0104df7e/annexId/43a507c9-856b-1e2b-3f04-5ea02dee2196
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forma pretende-se conferir uma formação multidisciplinar que permita ao MESTRE desempenhar funções em nome
individual ou em ambiente empresarial e promover a aquisição de competências que preparem o futuro profissional

3.2. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences) to be developed by the students:
The course aims to provide the masters with an integrated set of skills, and solid training based on knowledge and
skills of understanding at a higher level in the area of   Electrical and Computer Engineering. It is intended that students
know how to apply knowledge, the ability to understand and solve problems to new situations, in multidisciplinary
contexts that allow the resolution of questions or problems of a specific nature; dealing with complex issues, making
judgments in situations of limited information, reflecting on possible ethical and social implications; are able to
communicate conclusions and the reasoning behind them; and have skills that allow autonomous lifelong learning. In
this way it is intended to provide a multidisciplinary training that allows the master to perform functions on an
individual basis or in a business environment and promote the acquisition of skills that prepare the professional future

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), é uma Instituição de Ensino Superior de alto nível, orientada
para a criação, transmissão e difusão da cultura, do saber, da ciência e da tecnologia, através da articulação do
estudo, do ensino, da investigação e do desenvolvimento experimental.
A UTAD tem como objetivo a qualificação de alto nível dos portugueses, a produção e difusão do conhecimento, bem
como a formação cultural, artística, tecnológica e científica dos seus estudantes, num quadro de referência
internacional. Por outro lado, o crescimento da massa crítica, a internacionalização e a captação de mais recursos
para a investigação são estratégias, partilhadas pela Escola de Ciências e Tecnologia, âncora desta proposta.

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), is a high level Higher Education Institution, oriented to the
creation, transmission and diffusion of culture, knowledge, science and technology, through the articulation of the
study , teaching, research and experimental development.
UTAD aims at the high level qualification of the Portuguese, the production and dissemination of knowledge, as well as
the cultural, artistic, technological and scientific training of its students, within an international reference framework.
On the other hand, the growth of the critical mass, the internationalization and the raising of more resources for
research are strategies, shared by the School of Sciences and Technology, anchor of this proposal.

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:

Percurso em Automação e Energia Automation and Energy Track
Percurso em Telecomunicações e Eletrónica Telecommunications and Electronics Track

4.2. Estrutura curricular (a repetir para cada um dos percursos alternativos)

Mapa II - Percurso em Automação e Energia

4.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Percurso em Automação e Energia

4.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
Automation and Energy Track

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Minímos optativos* /
Minimum Optional ECTS*

Observações /
Observations
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Engenharia Eletrotécnica e de Computadores /
Electrical and Computer Engineering

EEC 114 0

Engenharia Mecânica / Mechanical Engineering EM 6
(2 Items)  120 0  

Mapa II - Percurso em Telecomunicações e Eletrónica

4.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Percurso em Telecomunicações e Eletrónica

4.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
Telecommunications and Electronics Track

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Minímos optativos* /
Minimum Optional ECTS*

Observações /
Observations

Engenharia Eletrotécnica e de Computadores /
Electrical and Computer Engineering EEC 114

Engenharia Mecânica / Mechanical Engineering EM 6
(2 Items)  120 0  

4.3 Plano de estudos

Mapa III - Percurso em Automação e Energia - 1º ano, 1º semestre / 1st year, 1st semester

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Percurso em Automação e Energia

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
Automation and Energy Track

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano, 1º semestre / 1st year, 1st semester

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

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

Duração /
Duration
(2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Contact Hours
(4)

ECTS
Observações
/
Observations
(5)

Cibersegurança / Cybersecurity EEC Semestral /
Semester 162 TP: 30h; PL: 30h 6

Gestão de Projetos em Engenharia
Eletrotécnica / Project Management for Electrical
Engineering

EM Semestral /
Semester 81 TP: 30h 3

Gestão e Qualidade da Energia Elétrica /
Electrical Power Quality and Management EEC Semestral /

Semester 81 TP: 30h 3

Processamento Digital de Sinal / Digital Signal
Processing EEC Semestral /

Semester 162 TP: 30h; PL: 30h 6

Instalações Elétricas Industriais / Industrial
Electrical Installations EEC Semestral /

Semester 162 TP: 30h; PL: 30h 6

Robótica / Robotic EEC Semestral /
Semester 162 TP: 30h; PL: 30h 6

(6 Items)       

Mapa III - Percurso em Automação e Energia - 1º ano, 2º semestre / 1st year, 2nd semester

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Percurso em Automação e Energia
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4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
Automation and Energy Track

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano, 2º semestre / 1st year, 2nd semester

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

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

Duração /
Duration
(2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Contact Hours
(4)

ECTS
Observações
/
Observations
(5)

Análise de Custos Industriais / Industrial Cost
Analysis EM Semestral

/ Semester 81 TP: 30h 3

Controlo Digital / Digital Control EEC Semestral
/ Semester 162 TP: 30h; PL: 30h 6

Energias Renováveis e Produção Descentralizada
/ Renewable Sources and Distributed Power
Generation

EEC Semestral
/ Semester 81 TP: 30h 3

Sistemas Inteligentes / Intelligent Systems EEC Semestral
/ Semester 162 TP: 30h; PL: 30h 6

Controlo Avançado / Advanced Control Systems EEC Semestral
/ Semester 162 TP: 30h; PL: 30h 6

Segurança em Instalações Elétricas / Safety in
Electrical Installations EEC Semestral

/ Semester 162 TP: 30h; PL: 30h 6

(6 Items)       

Mapa III - Percurso em Automação e Energia - 2º ano,/ 2nd year

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Percurso em Automação e Energia

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
Automation and Energy Track

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano,/ 2nd year

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)

Dissertação, Projeto, Estágio /
Dissertation (Master Thesis), Project,
Internship

EEC Anual /
Annual 1620 OT: 243h 60

(1 Item)       

Mapa III - Percurso em Telecomunicações e Eletrónica - 1º ano, 1º semestre / 1st year, 1st semester

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Percurso em Telecomunicações e Eletrónica

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
Telecommunications and Electronics Track

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano, 1º semestre / 1st year, 1st semester

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

Duração /
Duration
(2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Contact Hours
(4)

ECTS
Observações
/
Observations
(5)

Cibersegurança / Cybersecurity EEC Semestral /
Semester 162 TP: 30h; PL: 30h 6

Gestão de Projetos em Engenharia
Eletrotécnica / Project Management for Electrical
Engineering

EM Semestral /
Semester 81 TP: 30h 3

Gestão e Qualidade da Energia Elétrica /
Electrical Power Quality and Management EEC Semestral /

Semester 81 TP: 30h 3

Processamento Digital de Sinal / Digital Signal
Processing EEC Semestral /

Semester 162 TP: 30h; PL: 30h 6

Comunicações Móveis e Redes sem Fios /
Mobile Communications and Wireless Networks EEC Semestral /

Semester 162 TP: 30h; PL: 30h 6

Microtecnologias e Microeletrónica /
Microtechnologies and Microeletronics EEC Semestral /

Semester 162 TP: 30h; PL: 30h 6

(6 Items)       

Mapa III - Percurso em Telecomunicações e Eletrónica - 1º ano, 2º semestre / 1st year, 2nd semester

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Percurso em Telecomunicações e Eletrónica

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
Telecommunications and Electronics Track

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano, 2º semestre / 1st year, 2nd semester

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

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

Duração /
Duration
(2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Contact Hours
(4)

ECTS
Observações
/
Observations
(5)

Análise de Custos Industriais / Industrial Cost
Analysis EM Semestral

/ Semester 81 TP: 30h 3

Controlo Digital / Digital Control EEC Semestral
/ Semester 162 TP: 30h; PL: 30h 6

Energias Renováveis e Produção Descentralizada
/ Renewable Sources and Distributed Power
Generation

EEC Semestral
/ Semester 81 TP: 30h 3

Sistemas Inteligentes / Intelligent Systems EEC Semestral
/ Semester 162 TP: 30h; PL: 30h 6

Propagação e Antenas / Antennas and
Propagation EEC Semestral

/ Semester 162 TP: 30h; PL: 30h 6

Redes Avançadas de Computadores / Advanced
Computer Network EEC Semestral

/ Semester 162 TP: 30h; PL: 30h 6

(6 Items)       

Mapa III - Percurso em Telecomunicações e Eletrónica - 2º ano,/ 2nd year

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Percurso em Telecomunicações e Eletrónica

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
Telecommunications and Electronics Track

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano,/ 2nd year

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

Duração /
Duration
(2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS Observações /
Observations
(5)

Dissertação, Projeto, Estágio /
Dissertation (Master Thesis), Project,
Internship

EEC Anual /
Annual 1620 OT: 243h 60

(1 Item)       

4.4. Unidades Curriculares

Mapa IV - Cibersegurança

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Cibersegurança

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Cybersecurity

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

4.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162h

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

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):
João Agostinho Batista de Lacerda Pavão (TP: 24h; PL: 14h)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Emanuel Soares Peres Correia (TP:4h; PL:8h)
Pedro Miguel Mestre Alves da Silva (TP: 2h; PL: 8h)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreender:
a teoria e a prática usadas para manter a segurança dos sistemas de computadores; 
a necessidade da análise, avaliação e gestão de risco da cibersegurança;
as bases tecnológicas dos processos e das pessoas para uma cabal abordagem da cibersegurança dos sist. e das
redes.
Ser capaz de:
realizar uma avaliação de risco simples numa organização;
utilizar algumas das abordagens das melhores práticas e normas da gestão de risco de cibersegurança, a fim de
melhor proteger ativos, serviços e sistemas TI;
executar análises simples para selecionar e implementar os controlos apropriados.
Tomar consciência:
que as pessoas são o elo mais importante e essencial para a cibersegurança;
das questões de privacidade, legais e éticas levantadas através da identificação de alguns dos aspetos mais
relevantes (eg. questões de privacidade, legais e éticas).
Adquirir competências em cibersegurança, como processo da utilização dos conceitos e tecnologias para uma maior
resiliência das organizações.
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4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
To understand in general, the theory and practice used to maintain the security of computer systems and networks; the
need for cybersecurity risk analysis, assessment and management; the technological bases, processes and people, for
a comprehensive approach to the cybersecurity of systems and networks.

To get skills to perform a simple risk assessment in an organization; use some of the best practices and standards
approaches to cybersecurity risk management in order to better protect IT assets, services and systems; perform
simple analyzes to select and implement the appropriate controls.

To become aware that people are the most important and essential link for cybersecurity; identify some of the most
relevant aspects, namely the privacy, legal and ethical issues raised.

Acquire skills within the scope of Cybersecurity, as a process of using concepts and technologies for greater
resilience in safeguarding organizations' data, information and critical infrastructures.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Introdução –Segurança de sistemas e Cibersegurança:
Vulnerabilidades, Ameaças e Ataques/Defesa de segurança (C. I. A.) 
Estratégia, políticas e princípios fundamentais de segurança
Tecnologias e princípios de Cibersegurança
Criptografia, Autenticação, assinatura e certificados digitais
Controlo de acesso, segurança de Bases de Dados, Malware, DoS, deteção e prevenção de intrusão, Firewalls; 
Segurança de software e de Sistemas
Buffer overflow, SQL Injection, APTs e Systems Calls
Segurança de Redes/Internet e IoT
Modelo OSI e Segurança de Redes: Protocolos e Aplicações seguras.
O Ciber espaço: Planeamento e Gestão da Cibersegurança versus ciber resiliência
Melhores práticas e normas para medir capacidades e comportamentos base e fornecer indicadores significativos da
resiliência operacional em períodos de stress. CSF do NIST, o ciclo de vida de gestão do ciber risco orientada ao
Serviço: Identificar, Proteger, Detetar, Responder e Recuperar;

4.4.5. Syllabus:
Introduction –System Security and Cybersecurity:
Vulnerabilities, Threats and Attacks / Security Defense (C. I. A.)
Strategy, policies and fundamental security principles - surface and tree attacks;
Cybersecurity technologies and principles
Encryption, Authentication of Msgs and users, signature and digital certificates 
Access control, Database security, Malware, DoS, intrusion detection and prevention, Firewalls;
Software and Systems Security
Buffer overflow, SQL Injection, APTs and Systems Calls
Network / Internet Security (includes wireless) and IoT
OSI Model and Network Security: Protocols and Secure Applications
Cyber space: Cybersecurity planning and management versus cyber resilience
Best Practices and Standards for measuring basic skills and behaviors and providing significant indicators of
operational resilience in times of stress: The NIST CSF, service-oriented cyber risk management life cycle: Identify,
Protect, Detect, Respond and Recover;

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos estão perfeitamente alinhados com os objetivos a atingir nesta UC

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The programmatic content is perfectly online with the learning goals

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Na componente teórico-prática a UC usa uma metodologia expositiva, enriquecida com uma forte componente de
exercícios, no papel e na web. Na sua componente prática serão usados os laboratórios de redes de computadores em
mais de metade das aulas, sendo as restantes passadas na elaboração de trabalhos relacionados com a avaliação do
risco de ameaças cibernéticas.
Os alunos serão avaliados ao longo do semestre na sua componente teórica e teórico prática através da realização de
testes escritos e de trabalhos práticos de laboratório ou de pesquisa. 
Nota Final = 50% Testes + 50% Parte prática (com o mínimo de 9,5 em cada componente)
No caso de o aluno não ter o mínimo à componente prática reprova à UC. No caso de não ter o mínimo à componente
dos testes, poderão fazer essa parte em exame. 

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
In the theoretical-practical component, the UC uses an expository methodology, enriched with a strong component of
exercises, on paper and on the web. In its practical component, computer network laboratories will be used in more
than half of the classes, with the remainder spent on the elaboration of works related to the assessment of the risk of
cyber threats.
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Students will be assessed throughout the semester in its theoretical and theoretical-practical component through
written tests and practical laboratory or research work.
Final grade = 50% Tests + 50% Practical part (with a minimum of 9.5 in each component)
In case the student does not have the minimum practical component, he / she fails the UC. If the student don't have a
minimum of the tests component, he/she can do that part in the exam.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Esta metodologia de ensino, para além de transmitir as bases teóricas essenciais, permite uma grande ligação à
prática dos aspetos relacionados com a cibersegurança, através do treino em sala de aula e laboratório.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
This teaching methodology, in addition to transmitting the essential theoretical bases, allows a great connection to the
practice of aspects related to cybersecurity, through training in the classroom and laboratory.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Stallings, W. (2018). Effective cybersecurity : understanding and using standards and best practices. Addison-Wesley.

Shoemaker, D., Kohnke, A., & Sigler, K. (2018). How to Build a Cyber-Resilient Organization. How to Build a Cyber-
Resilient Organization. Auerbach Publications.

Stallings, W., & Brown L. (2018). Computer Security:Principles and Practice. Pearson.

Hubbard, D. W., & Seiersen, R. (2016). How to Measure Anything in Cybersecurity Risk. How to Measure Anything in
Cybersecurity Risk. John Wiley & Sons.

Brooks, C. J., Grow, C., Craig, P., & Short, D. (2018). Cybersecurity essentials. John Wiley & Sons.

Stallings, W. (2017). Network security essentials : applications and standards. William Stallings books on computer and
data communications technology.

William, S. (2016). Cryptography and Network Security:Principles and Practice. Prentice Hall.

Stallings, Cory. B. W. (2013). Wireless Communication Networks and Systems. Journal of Chemical Information and
Modeling.

Mapa IV - Gestão de Projetos em Engenharia Eletrotécnica

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Gestão de Projetos em Engenharia Eletrotécnica

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Project Management for Electrical Engineering

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

4.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
81h

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP: 30h

4.4.1.6. ECTS:
3

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):
Anastassios Perdicoulis (TP: 30h)

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):
Conhecimentos: Um conjunto de conceitos, métodos e técnicas para o exercício da gestão de projetos de engenharia;
os diversos aspetos de um projeto, contemplando a conceção, o planeamento, a execução, o controlo, o seu
encerramento, e ligações com o futuro.

Competências: Identificar, compreender, utilizar e/ ou desenvolver: (a) os conceitos relevantes em gestão de projetos;
(b) atividades da gestão de projetos; (c) técnicas utilizadas nas diferentes fases de um projeto (planeamento,
execução, avaliação, controlo, encerramento). 

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Knowledge: A set of concepts, methods, and techniques for the efficient management of engineering projects; phases
of the project, including its conception, preparation, implementation, control, closing, and links with the future.

Skills: Identify, understand, use and/ or develop: (a) relevant concepts in project management; (b) activities of project
management; (c) techniques used in the various phases of the project (preparation, execution, assessment, control,
closing). 

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Conceitos gerais da gestão de projetos
Fases na vida de um projeto
Principais atores de um projeto
Gestão de tarefas/ tempo
Gestão de recursos
Gestão de riscos
Gestão de qualidade
Estrutura organizacional e comunicação
Encerramento de um projeto

4.4.5. Syllabus:
General concepts of project management
Phases of a project
Project stakeholders
Task/ time management
Resource management
Risk management
Quality management
Organisational structure and communication
Closing of a project 

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O conteúdo curricular prepara os alunos para conhecer, compreender, e aplicar conceitos e técnicas de gestão aos
seus projetos de engenharia. 

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The curricular contents prepare the students to get to know, understand, and apply project management concepts and
techniques to their own engineering projects. 

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Formato das aulas: Apresentações, reflexão, dúvidas; elaboração de trabalhos; alunos no papel de gestores de
projectos; edição de documentos participativa.

Trabalhos: Project charter (PC); Plano de execução (PE)
Project theme: Sugeridos pelo docente
Groups: 2 a 3 estudantes
Delivery: Impresso

Critérios de avaliação:
Itens da composição: W = 10% per item (presença, relevância)
Rigor Técnico/ Científico: W = 30% (PC); W = 40% (PE)

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
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Class format: Presentations, reflection, questions; preparation of assignments; students in the role of project
managers; document editing.

Assignments: Project charter (PC); Implementation plan (IP)
Project theme: Suggested by the instructor
Groups: 2 to 3 students
Delivery: Printed

Assessment criteria:
Composition items: W = 10% per item (presence, relevance)
Technical/ Scientific Rigour: W = 30% (PC); W = 40% (IP)

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A apresentação dos conceitos fornece a base do conhecimento (e.g. perspetivas, técnicas). A simulação da gestão do
projeto que cada grupo prepara fornece oportunidade para aplicar os conceitos e técnicas na prática. 

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The presentation of concepts provides the basic knowledge (e.g. perspectives, techniques). The simulation of project
management that each group prepares provides an opportunity to apply the concepts and techniques in practice. 

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
IPMA (2006). ICB - IPMA Competence Baseline, Version 3.0. The Netherlands: International Project Management
Association. 

OGC. (2009). Managing Successful Projects with PRINCE2. London: TSO.

Perdicoúlis A. (2018). Project Management, 2nd Ed. Perdicoulis Publishing: Book Division, Praxis Primer Series. 

Project Management Institute. (2013). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (5th ed). PA: Project
Management Institute. 

Mapa IV - Gestão e Qualidade da Energia Elétrica

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Gestão e Qualidade da Energia Elétrica

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Electrical Power Quality and Management

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

4.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
81h

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP: 30h

4.4.1.6. ECTS:
3

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 Ribeiro Baptista (TP: 30h)
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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 proporcionar aos alunos um conjunto de conceitos, técnicas e ferramentas fundamentais que os
sensibilize para a importância da utilização racional da energia nos edifícios e na indústria, habilitando-os a analisar e
a otimizar os sistemas de produção e utilização de energia, com especial incidência no caso da Energia Elétrica. Para
a prossecução deste objetivo é fundamental ter um conhecimento do quadro legal e regulamentar não só a nível
nacional como também europeu.
Outro dos grandes objetivos da UC passa por demonstrar aos alunos a importância que a qualidade da energia elétrica
tem para os SEE e a forma como isso afeta a eficiência energética das instalações. Para tal, o conhecimento das
principais perturbações que afetam os SEE é fundamental, assim como, saber quais as suas causas, consequências e
formas de mitigação. Também aqui, torna-se relevante o conhecimento normativo e regulamentar que enquadra esta
temática, nomeadamente o Regulamento da Qualidade de Serviço.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The goal of the curricular unit is to provide students a set of fundamental concepts, techniques and tools to raise
awareness of the importance of rational use of energy in buildings and industry, enabling them to analyze and optimize
energy production and especially in the case of Electrical Energy. In order to achieve this objective, it is essential to
have a knowledge of the legal and regulatory framework, not only at national level but also at European level.
Another main objective is to demonstrate the importance of the power quality and how it affects the energy efficiency
of the facilities. The knowledge of the main disturbances affecting the electrical grids is essential, as well as to know
the causes, consequences and mitigation procedures. Here again, it becomes relevant the normative and regulatory
knowledge that fits this issue, namely the Quality of Service Regulation.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Utilização racional de energia. Principais tipos de oportunidades de racionalização de consumos de energia por
sectores. Regulamentos e Planos de racionalização: PNAEE
Potências e fator de potência em instalações elétricas. Correção do fator de potência
Estrutura tarifária e gestão dos digramas de carga
Gestão de consumos de energia e auditorias energéticas. Contabilidade Energética: Balanços Energéticos. Cálculo do
consumo específico de Energia. Instrumentação e aplicação prática a casos de estudos reais
Conceitos relacionados com a qualidade de energia elétrica. Termos, definições. Regulamento da qualidade de serviço
e norma NP EN 50160 Estudos das principais perturbações que afetam a rede elétrica: Cavas de tensão, interrupções
de tensão. Sobretensões transitórias. Distorção harmónica. Variações de tensão de longa duração 
Soluções mitigadoras. Sistemas de monitorização da qualidade de energia e normas em vigor
A qualidade de serviço e seus indicadores. RQS e documentos auxiliares

4.4.5. Syllabus:
1. Rational use of energy (RUE). Main types of opportunities to rationalize energy consumption by sectors. Standards
and Plans rationalization.
2. Power and power factor in electrical installations. Power Factor Correction.
3. The structure of Electricity tariffs.
4. Energy consumption management and energy audits. Energy Accounting: Energy Balance. Calculation of the
specific energy consumption. Applications and exercises resolution. Instrumentation and practical application to real
case studies.
5. Concepts related to power quality. Terms, definitions and standard EN 50160. Studies of the major disturbances
which affect the electrical grid: voltage sags, voltage interruptions. Surges. Harmonic distortion. Voltage fluctuations.
6. Solutions for mitigating the power quality problems. Monitoring systems for power quality and standards.
7. The quality of service in electric power systems and its indicators. Quality of Service regulation and ancillary
documents.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conhecimentos adquiridos devem permitir ao aluno desenvolver as competências necessárias para a análise e
compreensão dos principais aspetos relacionados com a gestão e qualidade da energia elétrica, principalmente no
que concerne à interpretação dos documentos normativos em vigor nomeadamente a estrutura tarifária. Todas as
matérias abordadas são fundamentais para a formação nesta área, nomeadamente nas seguintes vertentes: 
Compreender a importância da utilização racional e eficiente da energia nos diversos sectores económicos. Identificar
e propor soluções reparadoras para aumentar os níveis de eficiência energética nas IEs. Neste contexto os problemas
causados pela falta de qualidade da onda de tensão deve também ser tida em conta pelo que o estudo dos problemas
causados pela poluição que afeta as redes elétricas é de primordial importância para que possam ser avaliadas e
implementadas soluções mitigadoras.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The knowledge acquired should enable the student to develop the necessary skills for the analysis and understanding
of the main aspects related to energy management and power quality, especially with regard to the normative
documents interpretation. All subjects discussed are fundamental to training, particularly in the following areas:
Understand the importance of rational and efficient use of energy in the various economic sectors. Identify and
propose mitigation solutions to increase energy efficiency levels in EIs. In this context the problems caused by the bad
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power quality of the voltage wave must also be taken into account, That “pollution” affects the electrical networks. Is
of paramount importance to implement mitigation solutions.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A estratégia assentará na apresentação da matéria acompanhada de problemas cuja resolução pode implicar a
realização de ensaios e monitorizações no terreno. Esta componente laboratorial é geralmente desenvolvida em grupo.
O Professor acompanha a resolução de problemas retirando gradualmente as dúvidas que vão surgindo. Numa grande
maioria dos casos a resolução completa do problema deve no final ficar disponível para todos os alunos no quadro. 
Os trabalhos práticos poderão ser realizados de forma integrada em problemas de natureza geral, por vezes o objetivo
do trabalho exigirá os resultados de vários ensaios. 
Avaliação:
Modo 1: Avaliação contínua
Modo 2: Avaliação contínua seguida de avaliação complementar
Modo 3: Avaliação por exame
É possível a transição do Modo1 para o Modo 2 e dos Modos 1 e 2 para o Modo 3.
Em todos os Modos de avaliação é obrigatória a assistência a um mínimo de 70% das horas de contacto sumariadas.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The strategy will build on the presentation of the subject accompanied by problems whose resolution may involve the
testing and field monitoring. This laboratory component is usually developed in groups. The teacher follows the
phasing problem solving questions that arise. In a most cases of complete resolution of the problem should be
available at the end for all students on the board. As for laboratory work, this can be achieved in an integrated way on
issues of general nature, ie sometimes require the purpose of work the results of several tests.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Dado que os objetivos da unidade curricular estão centrados em possibilitar uma compreensão abrangente da área da
gestão e qualidade da energia, a utilização de um método expositivo e de discussão em grupo possibilita não só o
acesso às diversas matérias de forma eficaz, bem como permite momentos de reflexão nas aulas sobre as matérias
abordadas. O desenvolvimento dos trabalhos de grupo sobre os temas definidos permite também aos alunos um
aprofundar de conhecimentos nas áreas que mais lhes interessem.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The objectives of the course being focused on providing a comprehensive understanding of energy management,
using a lecture method and group of discussion, not only allows access to the various materials effectively, but also
allows for moments of reflection in class on the matters addressed. The development of work group on defined themes
also allows students to gain a deeper knowledge in areas that most interest them.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Wayne C. T. & Doty S. (2006). Energy Management Handbook, 6th ed. Dordrecht: CRC Press, Taylor & Francis.

Sá A. F. (2010). Guia de Aplicações de Gestão de Energia e eficiência Energética. Publindústria.

DGE. (1997). Manual do Gestor de Energia. Direção Geral de Energia.

DGE. (1997). Manual do Gestor de Energia em Edifícios. Direção Geral de Energia.

ERSE. (2017). Regulamento da Qualidade de Serviço – Setor Elétrico. Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos.

Dugan, R.C., McGranaghan. M.F., Beaty, H.W. (1996) Electric Power Systems Quality. New York: Mc Graw Hill.

Arrillaga J., Watson N. R. (2004). Power Systems Harmonics. London: Wiley.

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:
EEC

4.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester
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4.4.1.4. Horas de trabalho:
162h

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

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 (TP: 30h; PL: 30h)

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 em 
Teoria da Informação e Telemática, Codificação Digital (áudio, imagem ou vídeo) e a Internet das Coisas (IoT).
Desenvolver as competências para a prossecução dos estudos avançados na área de PDS.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
To understand the fundamentals of digital signals and systems in time and frequency domain:analysis and filtering.
Introduction to the more relevant problems in the field of Information Theory and Telematics, Data Coding (audio,
image or video and also Signal Processing for IoT.
Pursuit post-graduate studies in digital signal processing.

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/correlação discretas; Resposta em frequência; Transformada de Fourier
de sinais discretos: propriedades.
II. Amostragem: reconstrução perfeita; Sistemas sample and hold.
III. Transformada Discreta de Fourier (DFT); Transformada rápida de Fourier (FFT). Convolução circular. Técnicas de
Overlap-add e Overlap-save.
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. Discrete-time signals and systems concepts; Recursive and non recursive systems; Impulse response; Finite (FIR)
and infinite (IIR) impulse response systems; Systems classification: linearity, temporal invariance, stability and
causality (SLIT). Discrete linear convolution/correlation: properties; Frequency response; Fourier transform of discrete
signals: properties.
II. Sampling: perfect reconstruction; Sample and hold systems.
III. Discrete Fourier transform: properties (DFT); Fast Fourier transform (FFT).Circular convolution. Overlap-add e
Overlap-save techniques.
IV. The z Transform: Convergence, Properties, Inversion; Relationship between z transform and Fourier transform;
Transfer function.
V. Digital filters realization: IIR structures and characteristics; Invariance of impulse response; Bilinear transformation.
VI. Digital filters realization: FIR structures and characteristics; Linear phase systems; Window method; Sampling
method of the transfer function.

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.
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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:
Once the signal processing operations involved in many applications like communication systems, control systems,
instrumentation, biomedical can be implemented in two different ways, Analog or Digital systems, the choice between
Analog or Digital signal processing depends on the application specifications: design, size and cost of the
implementation e.g..
The syllabus contents intents that students gain insight on analog/digital signal processing systems advantages and
constraints in the context of electrical engineering.

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.
-Avaliação da componente teórica (NT)
A classificação teórica será a média aritmética de duas frequências a realizar durante o período letivo.

-Avaliação da componente prática (NP)
A componente laboratorial da avaliação (NP) consiste na elaboração de três mini projetos em MatLab em áreas afins à
Teoria da Informação e Telemática, Codificação Digital (áudio, imagem ou vídeo) e a Internet das Coisas (IoT) durante o
semestre e uma avaliação final com a entrega de relatórios e uma apresentação oral que demonstre as suas principais
funcionalidades.

- Classificação final (NF)
A classificação final é obtida através
NF = 0.7 * NT + 0.3 * NP

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The theoretical component includes lectures and problem solving session devoted to the discussion of concepts,
results and applications, in which the students should play an active role subject to evaluation.

-Assessment of Theoretical Component (TC)
The mark of the theoretical component will be the arithmetic mean of two curricular exams.
Those students not attending the first exam will have to perform the final exam at the end of the classes.

-Assessment of Pratical Component (PC)
This laboratory classes (PC) are based on the development of three projects using Matlab package in the field of
Information Theory and Telematics, Data Coding (audio, image or video) and also Signal Processing for IoT carried out
during the semester. The assessment considers a demonstration of operation, a final oral presentation and reports.

- Final mark (FM)
The final mark will be obtained as follows
FM = 0.7 * TC + 0.3 * PC

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 em PDS para se iniciarem
os trabalhos de mini-projetos 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 do projeto final relacionado com aplicações de PDS no contexto da
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores com incidência na área de Teoria da Informação e Telemática, com todo
o esforço consubstanciado e documentado nos relatórios por grupo.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The methods used in teaching this course give an important role to the student. In pratical component, the first four
weeks are devoted to a sequence of works intended to provide a minimum set of DSP skills to the students begin the
mini-projects. Over the following weeks the course strongly promotes the sharing of experiences between students as
well the cross utilization of their own work however only is accepted if the sources are appropriately referred. This
approach facilitates the clarification of doubts and difficulties by students and educates them for the proper use of the
work of others.
The end of the semester is dedicated to the oral presentation of projects in the context of Electrical and Computer
Engineering applications which should be documented with reports.
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4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Kuc, R. (1988). Introduction to Digital Signal Processing. McGraw-Hill Education.

Oppenheim, A., Shaffer, R. (2009). Discrete-Time Signal Processing. Prentice-Hall Signal Processing Series.

Ingle, V., Proakis, J. (2007). Digital Signal Processing using MatLab. Proakis, CEngage Learning.

Ambardar, A., Borghesani, C. (1997). Mastering DSP Concepts using MatLab. Prentice Hall.

Silva, S., V alente, A., Soares, S. et al, (2016). Morse Code Translator Using the Arduino Platform: Crafting the Future of
Micro-controllers. Proceedings of Science Information Conference. London, United Kingdom. DOI:
10.1109/SAI.2016.7556055.

Silva, S., Soares, S.,et al (2015). Digital Sound Processing using Arduino and MatLab - Proceedings of Science
Information Conference, SAI 2015. London, United Kingdom. IEEE Catalog Number: CFP 15SAAUSB.

Demeine, E. (2015). Divide & Conquer: FFT. https://www.youtube.com/watch?v=iTMn0Kt18tg, MIT
OpenCourseWareVideo course.

Apontamentos do docente.

Mapa IV - Instalações Elétricas Industriais

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Instalações Elétricas Industriais

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Industrial Electrical Installations

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

4.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162h

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

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):
Sérgio Augusto Pires Leitão (TP: 30h; PL: 30h)

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 o aluno de conhecimentos e desenvolver as competências necessárias para a realização de projetos de Redes
de Distribuição BT;
- Demonstrar conhecimentos das regras, normas e regulamentos aplicáveis ao projeto de redes de distribuição de
energia elétrica em MT e BT;
- Conhecer os equipamentos (funções, características e gamas) e materiais usados/permitidos em redes de
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distribuição BT e MT;
- Desenvolver aptidões técnico-profissionais, colocando o aluno perante uma hipotética situação de exercício real da
profissão de projetista, na área de infraestruturas elétricas de uma urbanização;
- Desenvolver no aluno de espirito de trabalho e integração em equipa;
- Utilizar o AutoCAD como ferramenta essencial para a elaboração das peças desenhadas.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
- Develop the necessary skills to carry out realistic projects of LV Distribution Networks.
- Provide the student with knowledge and develop the necessary skills to carry out projects of LV Distribution
Networks;
- Demonstrate knowledge of the rules, rules and regulations applicable to the design of MV and LV power distribution
networks;
- Know the equipment (functions, characteristics and ranges) and materials used / allowed in LV and MT distribution
networks;
- To develop technical-professional skills, placing the student before a hypothetical situation of real exercise of the
profession of designer, in the area of electrical infrastructures of an urbanization;
- To develop in the student spirit and integration in teamwork;
- Use AutoCAD as an essential tool for drawing.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
-Instalações elétricas de serviço público e de serviço particular; Responsabilidades Técnicas
-Projeto elétrico: aspetos formais, técnicos, organizativos e outros
-Projeto de Infraestruturas de Energia Elétrica: Enquadramento legal; Exigências e recomendações da EDP
Distribuição; Documentos Normativos da EDP (DMA´s); Aspetos técnicos gerais. Trâmites e entidades envolvidas para
aprovação do projeto
-Redes de Distribuição MT
-Cabos de MT: características; tipos; seleção; dimensionamento
-Postos de Transformação e Aparelhagem MT: Tipos construtivos; Ligações às redes; Equipamentos; Seleção; Projeto,
execução, exploração e manutenção
-Redes públicas de distribuição BT. Redes subterrâneas: Estruturas típicas; Equipamentos; Breve referência às redes
aéreas
-Condições comerciais e técnicas de ligação às Redes do SEN
-Noções gerais de Luminotecnia
-Iluminação Pública (IP) e projeto luminotécnico: Equipamentos; Software Dialux
-Validação do projeto luminotécnico de IP com a Norma EN 13201

4.4.5. Syllabus:
-Public and private service electrical installations; Technical Responsibilities
-Organization and formulation of licensing projects of electrical infra-structures in LV
-Electricity Infrastructure Project: Legal framework; Security regulations, EDP Distribuição, requirements and
recommendations; EDP Normative Documents (DMA´s); General technical aspects. Procedures and entities involved
for project approval
-MV Distribution Networks
-MV cables: characteristics; types; selection; sizing
-Transformation and Apparatus Stations MT: Constructive types; Equipment; Selection; Design, execution, operation
and maintenance
-Public LV distribution networks. Underground networks: Typical structures; Equipment; Brief reference to aerial
networks
-General concepts of Lighting
-Public Lighting (PL) and lighting design (EN 13201): Concepts; Equipment; Dialux software
-Conception and design of a licensing project of the electrical infra-structures of a housing estate

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O aluno após a frequência desta UC deverá ser capaz de: 
-Adotar uma abordagem sistemática às situações com base em conhecimento técnico-científico
-Demonstrar conhecimentos das regras e regulamentos aplicáveis ao projeto de sistemas de distribuição de energia
elétrica em MT e BT
-Análise em Engenharia: analisar e identificar as soluções que melhor se adaptem à especificidade de cada tipo de
instalação elétrica, em conformidade com os regulamentos aplicáveis; identificar e selecionar os materiais/
equipamentos necessários satisfazendo os objetivos/restrições impostos
-Projeto em engenharia: realizar um projeto das infraestruturas elétricas, de uma urbanização, incluindo o
dimensionamento da rede de MT, postos de transformação, rede de distribuição em BT e a rede de iluminação pública.
No projeto devem constar todas as peças desenhadas do projeto; elaborar todos os documentos escritos

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The student after the frequency of this Curricular Unit must be capable of:
-Adopt a systematic approach to the situations presented to it based on general and applied technical-scientific
knowledge
-Demonstrate knowledge of the rules and regulations applicable to the design of MV and LV power distribution
systems
-Engineering analysis: analyze and identify the solutions that best fit the specificity of each type of electrical
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installation, in accordance with the applicable regulations; identify and select materials and equipment required for
electrical installations to meet the objectives/constraints imposed
-Engineering project: to carry out a project of the electrical infrastructures, of urbanization, including the dimensioning
of the MV network, the transformation stations, the LV distribution network and the network of public lighting. The
project includes all the drawn pieces of the project; all written documents

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas de exposição, com apoio de transparências, e apresentação de casos de estudo e de casos práticos. A
componente teórica da disciplina pretende que, de forma integrada, a promoção da aprendizagem através da
introdução de conteúdos que aluno deve pesquisar, aprofundar e relacionar
Aulas práticas para a realização de exercícios e elaboração do projeto de serviço público das infraestruturas de
energia elétrica em BT. Nesta componente é estimulado o trabalho independente do aluno no desenvolvimento e
aprofundamento de temas, e na responsabilização individual do seu desempenho nas tarefas de experimentação
nomeadamente no que diz respeito à componente de projeto
-A avaliação na UC terá uma frequência no final do período letivo e realização e entrega de 1 Projeto com apresentação
individual, ambos obrigatórios
A Nota Final (NF) obtida no Modo I, é calculada por NF =0,4xNota_Frequência + 0,6xNota_Projeto
Em cada uma das 2 componentes de avaliação a nota mínima é de 40%

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Theoretical lectures, supported by transparencies and presentation of case studies. In the theoretical component
promotes learning by introducing content that students must research, develop and relate
Practical classes to solve exercises and elaboration of the public service project of low voltage electricity
infrastructures. This component is stimulated independent work of the student in the development and deepening of
themes, and individual accountability of their performance on tasks including experimentation with regard to
component design
The assessment in the UC will be carried out as follows
Realization of a frequency at the end of the school term and completion and delivery of 1 Project compulsory and with
individual presentation also obligatory
The final evaluation obtained in Mode I (subject to the conditions of the following point), is calculated by: Final_Grade
= 0,4xNote_Frequency + 0.6xNote_Project
In each of the two evaluation components, the minimum grade is 40%

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Dado que os objetivos da unidade curricular estão centrados em possibilitar uma compreensão abrangente do projeto
em infraestruturas elétricas de baixa tensão, a utilização de um método expositivo e de discussão em grupo possibilita
não só o acesso às diversas matérias de forma eficaz, bem como permite momentos de reflexão nas aulas sobre as
matérias abordadas. O desenvolvimento do projeto sobre os temas definidos permite também aos alunos um
aprofundar de conhecimentos nas áreas que mais lhes interesse. Por outro lado, dado que os alunos necessitam de
efetuar apresentações sobre os trabalhos realizados, tal promove a partilha de conhecimentos entre todos, gerando-se
assim um efeito sinérgico de aprendizagem.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The objectives of the course being focused on providing a general understanding of the design in low voltage
electrical infrastructures, using a lecture method and group of discussion, not only allows access to the various
materials effectively, but also allows for moments of reflection in class on the matters addressed. The development of
projects on defined themes also allows students to gain a deeper knowledge in areas that most interest them. On the
other hand, since students need to make presentations on the work they do, it promotes the knowledge sharing among
all, creating a synergistic effect of learning.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Min. da Indústria e Energia. (1985). Decreto Regulamentar n.º 56/85 de 6/9/1985-Regulamento de Segurança de
Subestações e Postos de Transformação e de Seccionamento. 
Min. da Indústria e Energia. (1992). Decreto Regulamentar n.º 1/92 de 18/2/1992-Regulamento de Segurança de Linhas
de Alta Tensão.
EDP Distribuição. (2015). Manual de Ligações à Rede Eléctrica de Serviço Público-Guia Técnico e Logístico de Boas
Práticas. 5ª Ed.
Min. da Economia e da Inovação (2006). Portaria nº. 949-A/2006 de 11/9/2006-Regras Técnicas das Instalações
Eléctricas de Baixa Tensão.
EDP - Distribuição. Documentos normativos–DMA`s.
Solidal. (2005). Guia Técnico, 9ª Ed. Grupo Quintas & Quintas. 
Centro Português de Iluminação. (2018). Eficiência Energética na Iluminação Pública. Documento de Referência. Parte
I–Conceitos de Luminotecnia e Parte II–Projetos de Iluminação Pública–Especificações. 2ª Ed.
Technical Committee CEN/TC 169 “Light and lighting”. (2015). Norma Europeia sobre Iluminação Pública EN 13201.

Mapa IV - Robótica

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Robótica
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4.4.1.1. Title of curricular unit:
Robotic

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

4.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162h

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

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):
Paulo Alexandre Cardoso Salgado (TP: 30h; PL: 30h

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):
Introduzir os conceitos fundamentais de robôs manipuladores e de robôs móveis: cinemática, dinâmica, cinemática
diferencial, controlo, planeamento de caminhos e trajetórias.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Introducing the fundamental concepts of manipulators and mobile robots: kinematics, dynamics, differential
kinematics, control, planning of paths and trajectories. 

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Índice de conteúdos:
- Estrutura e tipologia de manipuladores.
- Cinemática direta de manipuladores.
- Cinemática Inversa de manipuladores.
- Dinâmica de manipuladores.
- Navegação e planeamento de trajetórias.
- Robôs autônomos.
- Controlo.

O programa teórico pode ser complementado com trabalhos laboratoriais utilizando o robô manipulador na condição
de haver laboratório equipado e acessível por parte dos alunos e docente. Serão realizadas simulações de robôs em
computador.

4.4.5. Syllabus:
Index:
- Structure and types of manipulators
- Direct kinematics of manipulators
- Inverse kinematics of manipulators
- Dynamics of manipulators
- Trajectory planning and navigation of robots.
- Autonomous robots.
- Control.

The theoretical program can be complemented with laboratory work (using a robotic manipulator and simulation
programs) under the condition of accessing a laboratory facility, properly equipped, by students and teacher.
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4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos e os objetivos pedagógicos desta Unidade Curricular (UC) obedecem a uma estrutura
usada pela generalidade das disciplinas de Robótica lecionadas nos Cursos em Engenharia das principais
Universidades de referência Internacionais.
O programa da UC tem como meta cobrir os objetivos de aprendizagem sobre Robôs com os conteúdos
programáticos organizados de modo a permitir uma compreensão progressiva sobre os assuntos de cinemática e de
dinâmica dos robôs, nos seus aspetos teóricos e práticos. Acrescem ainda o estudo de estratégias de planeamento de
movimento e navegação.
Este é coerente com os objetivos de aprendizagem sobre robôs e suas topologias, com destaque para os aspetos de
cinemática, dinâmica e planeamento de trajetórias. 

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The program and learning objectives of this course are based on same structure of the units of studies adopted on
most International Graduate Engineering Courses. This covers the study of matters and analysis of robots. Its syllabus
is organized to allow a progressive understanding about the kinematics and dynamics of robots matters in its
theoretical and practical foundations. It is also included the study of trajectory and movement planning.
Demonstrations and experimental activities, involving computational simulation and real systems, are carried out with
the objective of increasing the students' competences in relation to the analysis and the design of robotized systems. 

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia utilizada conjuga o ensinamento teóricos, com os necessários enquadramentos e suportes
matemáticos das matérias, com uma componente prática realizada em Laboratório, LAB. Os ensinamentos teóricos
são acompanhados com exemplos práticos, suportados com o desenvolvimento de programas e rotinas numéricas. O
ensino será baseado na resolução de problemas.
O bom desempenho da UC está dependente da existência de um LAB

Avaliação:
Modo 1- Contínua: 1 teste (T) e trabalhos práticos (TP) 
Modo 2- Complementar
Modo 3- Exame final

1. A avaliação contínua tem caráter obrigatório para os alunos sem estatuto especial que lhes permita o acesso direto
a exame final.
2. A avaliação é feita através de 1 T e um conjunto de TP. Classificação final = 0,6 T + 0,4 TP.
Da componente T pode fazer parte um trabalho com publicação com referee. A avaliação P é finalizada na última
semana do semestre através de prova oral ou escrita. 

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Learning methodology used combine teaching of theoretical issues, supported by appropriate mathematical and
computational matters, with the realization of the laboratory activities. Teaching methodologies based on problem
solving can be used.

Assessment:
Mode 1-Continuous: 1 test (T) and practical works (PW).
Mode 2-Additional: Complete Mode 1.
Mode 3-Final Exam.

1. Continuous assessment is mandatory for students without special status that allows them direct access to the final
exam.
2. The evaluation is done through one T and PW. The final grade = 0.6 T + 0.4 P.
T component can be included a research paper, a publication with referee. The evaluation of the PW component
include a (write or oral) test in classes of last week of the semester.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Esta UC complementa os ensinos teóricos com uma forte e complementar componente laboratorial.
Todos os domínios da aprendizagem são acompanhados com demonstrações computacionais ou laboratoriais. Os
alunos serão convidados a realizar um conjunto de trabalhos práticos. 

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
This course complements the core of the theoretical teaching with a strong and supplementary laboratory component.
The learning process is reinforced with demonstrative computational programs or by laboratory experiments. The
students are invited to realize a set of practical works. 

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Salgado, Paulo. (2020). Robótica - Cinemática e planeamento de trajetórias (Livro em publicação mas disponibilizado
aos alunos através da plataforma Sistema de Informação de Apoio ao Ensino (SIDE) da UTAD, 280 páginas).

Stadler, Wolfram. (1999), Analytical Robotics and Mechatronics. McGraw-Hill International Editions
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Siciliano, B., Sciavicco. L., Villani and G. Oriolo, L., (2009). Robotics - Modelling, Planning and Con-trol. Springer
Verlag.

Mapa IV - Microtecnologias e Microeletrónica

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Microtecnologias e Microeletrónica

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Microtechnologies and Microeletronics

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

4.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162h

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

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Raul Morais dos Santos (TP: 15h; PL: 15h)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
António Luís Gomes Valente (TP: 15h; PL: 15h)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular de Microtecnologias e Microelectrónica, dividida em dois módulos letivos, tem por objectivo
conhecer e compreender os fundamentos da microelectrónica, isto é, a constituição e fabrico de semicondutores,
compreender o processo de fabrico de circuitos integrados e conhecer os vários tipos de sensores possíveis de ser
micromaquinados. Promover a investigação dos temas subjacentes à microelectrónica e aos sistemas
micromaquinados, nomadamente pesquisar artigos científicos como forma de enriquecer os conteúdos adquiridos
nas aulas. É também objetivo ter a capacidade de projetar um microssensor e o respectivo circuito condicionador de
sinal. Num segundo módulo, abordar a microelectrónica no sentido de desenvolver competências no desenho,
simulação numérica e concepção de circuitos integrados digitais, analógicos e mistos, em concordância com os
conceitos de microssistema e electrónica de interface para sensores e actuadores.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The curricular unit of Microtechnologies and Microelectronics, divided in two modules, aims to initiate students to the
study and understanding the fundamentals of microelectronics, ie, the creation and manufacture of semiconductor
devices, understanding the process of manufacture of integrated circuits and know the various possible types of
micromachined. Students should also be able to project a microsensor and its signal conditioning circuit, as well as
promoting research into the underlying themes of microelectronics and micromachined systems, particularly research
papers as a way to enrich the contents acquired in class. The second module, regarding microelectronics, students
should develop skills in the design, numerical simulation and design of digital integrated circuits, analog and mixed in
accordance within the concepts of microsystem electronics and interface for sensors and actuators.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Microtecnologias no silício. O silício e as suas propriedades físicas. Compostos: o dióxido de silício, nitrato de silício;
Metais: alumínio e o polisilício; Polímeros foto-sensíveis; Máscaras de fabrico; O uso de wafers de silício previamente
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dopados e a sua orientação cristalina. Micromaquinagem: Estruturas a 3 dimensões; Micromaquinagem volúmica,
superficial e o processo LIGA. MEMS. Microactuadores piezoeléctricos e electromagnéticos. Microactuadores
A tecnologia CMOS e o processo de fabrico em CMOS de 0.7um, n-well, 2 camadas de metal e uma camada de
polisilício. As regras de desenho de layout físico. As características da tecnologia CMOS. As vantagens e
desvantagens da tecnologia CMOS em relação à tecnologia bipolar. Desenho: Electrónica Digital (modelo digital do
MOSFET, inversor, portas, lógica com relógio); Electrónica analógica (modelo analógico do MOSFET, fontes de
corrente, amplificador operacional, comparador e sobreamostragem).

4.4.5. Syllabus:
Microtechnologies in silicon. Silicon and its physical properties, crystal structure, optical, mechanical and thermal
properties; Materials used in the silicon microtecnhologies: Compounds: silicon dioxide, silicon nitride, metals,
aluminum and polysilicon; photo-sensitive polymers; masks manufacture, use of pre-doped silicon wafers and its
crystal orientation. Micromachining: the 3-dimensional structures; density micromachining, surface and process LIGA.
MEMS.
CMOS technology and manufacturing process in 0.7um CMOS, n-well, two metal layers and one polysilicon layer.
Design rules for physical layout. The characteristics of the CMOS technology. The advantages and disadvantages of
CMOS compared to bipolar technology. Layout design and simulation: Digital Electronics (digital model of the
MOSFET, inverter and logic gates, with logical clock); Electronic analog (analog model of the MOSFET, current
sources, operational amplifier, comparator and oversampling converters)

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Um dos principais objectivos da unidade curricular centra-se nos fundamentos da micro electrónica. Assim, o estudo,
numa fase inicial, dos diversos processos físicos e químicos utilizados no fabrico de dispositivos micro, são de
primordial importância. Para o estudo e compreensão destes dispositivos é importante ter o conhecimento da
tecnologia planar no silício, das tecnologias de micro electrónica (Bipolar, CMOS, BiCMOS) e dos processos de micro
maquinagem (MEMS). Para uma unidade curricular de um currículo em engenharia é necessária a utilização de
exemplos de aplicação e o desenvolvimento de projectos utilizando ferramentas CAD para o desenho de dispositivos
micro (Layout Editor).

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
A major objective of the course focuses on the fundamentals of microelectronics. Thus, the various physical and
chemical processes used in the manufacture of micro devices, is of paramount importance to be study in an initial
stage. For the study and understanding of these devices is important to have knowledge of the planar technology on
silicon, microelectronics technologies processes (Bipolar, CMOS, BiCMOS), and micromachining (MEMS). For a course
from a curriculum in engineering is necessary to use examples of implementation and to develop projects using CAD
tools for the design of micro devices (Layout Editor).

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino é baseada nas novas tecnologias de informação. Para uma melhor compreensão dos
processos de fabrico são apresentados vídeos e para uma melhor visualização dos sistemas micromaquinados os
diapositivos contam com várias imagens 3D. O software utilizado permite visualização 3D e em corte para uma melhor
compreensão das camadas. Será utilizada a tecnologia MultiMEMS da qual a UTAD tem um NDA. Para desenho de
circuitos integrados está incluído o desenho de esquemático, simulação SPICE e desenho de layout, para desenvolver
um trabalho final que visa um circuito completo em tecnologia 0.7um.
A avaliação é feita por 2 frequências (uma por cada módulo letivo), onde a nota final será a média aritmética das duas
frequências, desde que cada uma seja superior a 5 valores. Caso contrário, o aluno efectuará exame sobre as partes
onde não obteve a classificação mínima. A componente prática contará em cerca de 40% da nota final, e as provas
escritas contam em 60%.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching methodology is based on the new information technologies. For a better understanding of the
manufacturing processes are presented videos, and for better viewing of the micromachined systems presentation
slides have several 3D images. The software used for the design of sensor allows a 3D view and a sectional view to a
better understanding of the layers. MultiMEMS technology of which UTAD has an NDA will be used.
Regarding CMOS IC design, students should make schematic design, SPICE simulation and layout design to execute a
final work that aims to design a complete circuit in 0.7um AMIS technology. 
The evaluation is done by two frequencies, where the final score is the arithmetic mean of the two frequencies, as long
as each one exceeds 5 values. Otherwise, the student will carry out an exam on the parts where it didn't obtain the
minimum score. The practical component takes 40% of the final grade, and written tests takes 60%.

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 teórico-prática devidamente articulada de forma a que os alunos possam adquirir conhecimentos
teóricos de suporte à realização de trabalhos de simulação numérica e desenho CAD de circuitos integrados. 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 methodology is divided into a theoretical component (exposure slides) and a theoretical and practical
training classes properly articulated so that students acquire theoretical knowledge to support the execution of work
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numerical simulation and CAD design of integrated circuits. The assessment reflects the performance obtained in the
two components of education.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Gray, P. R., Hurst, P. J., Lewis, S. H., Meyer, R. G. (2009). Analysis and Design of Analog Integrat-ed Circuits, 5th
Edition. New York: John Wiley & Sons, Inc.

Baker, J. R. (2019). CMOS: Circuit Design, Layout, and Simulation, 4th Edition. New York: John Wiley & Sons, Inc.

Allen, P. E., Holberg, D. R. (2011). CMOS Analog Circuit Design (The Oxford Series in Electrical and Computer
Engineering) 3rd Edition. Oxford: Oxford University Press.

SensoNor Technologies AS, 2009. Multimems Design Handbook 4.2.

Mapa IV - Redes Avançadas de Computadores

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Redes Avançadas de Computadores

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Advanced Computer Networks

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

4.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162h

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

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 José Alves Serôdio (TP: 30h)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Pedro Miguel Mestre Alves da Silva (PL: 30h)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objetivo principal da disciplina é o estudo de tópicos avançados de redes, existentes ou emergentes, transmitindo
uma visão integrada das redes de comunicações, desde os aspetos relacionados com os requisitos das redes,
serviços e utilizadores, gestão, mobilidade e modelos acuais e futuros de integração de serviços.

Motivação para o uso de Redes de Computadores baseado em um conjunto de serviços e tecnologias aplicados. Dá-se
particular destaque à Qualidade de Serviço (QoS) em Redes IP, abordando-se a temática dos requisitos, das
arquiteturas e dos protocolos relacionados. 

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The main objective of this course unit is the study of advanced networking topics, existing or emerging, transmitting
an integrated communication networks, from the aspects related to the requirements of networks, services and users,
management, mobility, current and future models of service integration.
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Motivation for the use of Computer Networks based on a set of services and technologies applied. Particular emphasis
is given to the Quality of Service (QoS) in IP networks, addressing the thematic requirements, the architectures and
related protocols. 

4.4.5. Conteúdos programáticos:
I. IPv6:
• Conceitos básicos. 
• Routing
II. Comutação:
• Operação de comutação;
• Swiching layer 2 e switching layer 3
• VLAN
• Trunking
• InterVLAN routing
III. QoS:
• Resource Reservation (RSVP);
• Multiprotocol Label Switching (MPLS);
• Real-Time Transport Protocol (RTP)
• Negociação de QoS inter-domínio
IV. Conceitos de Networking e Segurança:
• NAT e DHCP;
• LDP (Label Distribution Protocol) e LDP-CR.
• Filtragem de pacotes (casos de estudo: ACLs e iptables);
• Tunneling e VPNs (Virtual Private Networks).

4.4.5. Syllabus:
I. IPv6:
• Fundamentals
• Routing
II. Switching:
• Fundamental and switching procedures;
• Swiching layer 2 e switching layer 3
• VLAN
• Trunking
• InterVLAN routing
III. QoS:
• Resource Reservation (RSVP);
• Multiprotocol Label Switching (MPLS);
• Real-Time Transport Protocol (RTP)
• QoS inter-domain negotiation
IV. Networking and Security concepts:
• NAT e DHCP;
• LDP (Label Distribution Protocol) e LDP-CR.
• Packet Filtering (case study: ACLs e iptables);
• Tunneling and VPNs (Virtual Private Networks).

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
No final desta disciplina pretende-se que os alunos sejam capazes de: 
1. Compreender a evolução das redes de computadores e as tendências futuras; 
2. Compreender a complexidade inerente ao suporte de serviços num ambiente de mobilidade, como a gestão,
protocolos de transporte e sinalização, mobilidade, qualidade de serviço e tempo real. 
3. Compreender a razão dos modelos adotados no suporte aos serviços. 

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
At the end of this course it is intended that students will be able to:
1. Understanding the evolution of computer networks and future trends.
2. Understanding the complexity inherent in the support services in a mobile environment, such as management,
transport protocols and signaling, mobility, quality of service and real-time.
3. Understand why the models adopted in support services. 

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os métodos de ensino usados nas aulas são: 
- Expositivo: exposição detalhada das matérias e esclarecimento de dúvidas, frequentemente através do exemplo.
Recurso a projetor multimédia e quadro branco; 
- Interrogativo: apresentação de questões para fomentar a discussão entre os alunos; resolução de problemas para
consolidar conceitos. 
- Ativo: os alunos são incentivados a projetar os seus trabalhos (promover o raciocínio crítico); à sua implementação,
assim como à interpretação dos resultados.
- Demonstrativo: apresentação de casos de estudo.

O Regulamento Pedagógico da UTAD prevê os seguintes tipos de avaliação: 
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- Modo 1: Avaliação Contínua 
- Modo 2: Avaliação Complementar
- Modo 3: Avaliação por Exame 

Nota da componente Teórico-Prática: 
- Nota TP = Média das Frequências ou Nota do Exame 

Nota Componente Prática 
- Nota P = 50% Trabalho + 35% Relatório + 15% Apresentação

Avaliação Final. 
Nota Final = 60% Nota TP + 40 % Nota P

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching methods used in class are:
- Expository: for the detailed exposition of the contents and clarification of questions posed by students, often through
example, using a multimedia projector and white board;
- Interrogative: by presenting questions to students to encourage discussion among them, and in solving problems for
the consolidation of concepts.
- Active: students are encouraged to design their work (promoting critical thinking) and then with its implementation as
well as the interpretation of results.
- Demonstrative: case studies.

UTAD's Pedagogical Regulation provides for the following types of assessment:
- Mode 1: Continuous Assessment
- Mode 2: Complementary Assessment
- Mode 3: Evaluation by Exam

Theoretical-Practical component:
- Grade TP = Average of the mid-terms or Grade of the Exam

Practical Component 
- Grade P = 50% Implementation + 35% Report + 15% Presentation

Final evaluation.
- Final grade = 60% TP grade + 40% P grade

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A distribuição percentual dos conteúdos deve ser caracterização segundo os seguintes pontos:
- Em termos de horas de contacto observa-se a atribuição de 50% às aulas de exposição teórica e de 50% às horas de
desenvolvimento de trabalhos/projetos práticos.
- Em termos de trabalho efetivo dedicado pelo aluno observa-se a distribuição de 60% conteúdo científico (aula
teóricas e desenvolvimento de trabalhos pesquisa (monografia) de análise (critica de artigos científicos), e 40% no
desenvolvimento das atividades associadas à componente prática, conforme é traduzido na média ponderada da
avaliação final.
Cumprimento dos objetivos propostos na UC, nível de aproveitamento positivo por parte dos alunos avaliados. 

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The percentage distribution of content should be displayed according to the following points:
- in terms of hours of contact there is the allocation of 50% the classes of theoretical exposure and 50% the hours of
the development of work/practical projects.
- In terms of effective work by dedicated student shows the distribution of 60% (theoretical class research and
development work (monograph) analysis (analysis of scientific articles), and 40% in the development of activities
relating to the practical component, is translated as the weighted average.
Accomplishment of class objectives, high level of success and positive performance achieved by evaluated students. 

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Kurose, J.F. & Ross, K.W. (2013). Computer Networking: A Top-Down Approach. New Jersey, USA. Pearson.

Tanenbaum, A.S. & Wetherall, D.J. (2011). Redes de Computadores – Versão em portu-guês. New Jersey, USA.
Pearson.

Hagen, S. (2014). IPV6 Essentials. Sebastopol, USA. O’Reilly Media, Inc.

Stallings, W. (2011). Network Security essentials: Applications and Standars. New Jersey, USA. Pearson.

Minei, I. & Lucek, J. (2011). MPLS-Enabled applications. Chichester, UK. John Wiley & Sons.

Oki, E., Rojas-Cessa, R. Tatipamula, M., Vogt, C. (2012). Advance Internet Protocols, Ser-vices and Plications. New
Jersey, USA. Addison-Wesley.
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Apontamentos do docente.

Mapa IV - Análise de Custos Industriais

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Análise de Custos Industriais

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Industrial Cost Analysis

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

4.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
81h

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP: 30h

4.4.1.6. ECTS:
3

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):
João Paulo Fonseca da Costa Moura (TP: 30h)

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 os alunos no final desta Unidade Curricular sejam capazes de:
- Usar conceitos e técnicas de natureza financeira e ferramentas informáticas com aplicações financeiras, para
modelar, prever e avaliar o comportamento e desempenho de sistemas sob o ponto de vista económico.
- Descrever e analisar o comportamento de sistemas - modelos para análise e comparação de custos e critérios para
avaliação da atratividade económica.
- Comparar diferentes alternativas sob o ponto de vista económico.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended that students can:
- To use financial concepts and techniques and tools with financial applications, for shape, forecast and evaluate the
behavior and performance of systems under the economic point of view.
- To describe and to analyze the behavior of systems - models for analysis and comparison of costs and criteria for
evaluation of the economic potentiality.
- To compare different alternatives under the economic point of view.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Fundamentos da análise de custos em engenharia
2. Como o tempo e o juro afetam o dinheiro
3. Taxa de juro nominal e efetiva
4. Análise do valor presente
5. Análise do valor anual
6. Análise da taxa de rendimento
7. Decisões de substituição e retenção
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8. Amortização e depreciação
9. Análise de custos após impostos

4.4.5. Syllabus:
1. Basic concepts for the cost analysis in engineering
2. time value of money: interest rate and time
3. Nominal and real interest rate
4. Present worth analysis
5. Annual value analysis (uniform payments)
6. Return rate
7. Replacement or retention decisions
8. Amortization and depreciation
9. Analysis of costs after tax

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos foram definidos de acordo com os objetivos da UC. Centram-se por isso, numa fase
inicial, na apresentação de conceitos fundamentais de natureza financeira para a análise de custos em engenharia.
Estes conceitos permitirão prosseguir para a análise do valor presente, valor futuro e pagamentos uniformes
fundamentais para prever e avaliar o comportamento e desempenho de sistemas sob o ponto de vista económico. A
análise do impacto dos impostos na tomada de decisão permitirá demonstrar a aplicação dos conhecimentos
adquiridos na análise e comparação de custos em exemplos e casos de estudo próximos da realidade.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus was defined according to the curricular unit objectives. Firstly the fundamental financial principles for the
cost analysis in engineering are addressed. These principles should allow proceeding to the analysis of the present
value, future value and uniform payments fundamental for shaping, forecasting and evaluating the behavior and
performance of systems under the economic point of view. The analysis of the impact of taxes in decision making
allows to demonstrate the application of the acquired knowledge on the cost analysis using examples and case studies
close to reality.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino previstas incluem:
- exposição teórica;
- apresentação e resolução de exercícios e casos de estudo.

A nota final da avaliação é obtida a partir da média das 2 provas escritas.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching methodologies include:
- Theoretical presentation;
- Examples, exercises and case studies.

The assessment method is obtained from the average of two written tests.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A metodologia prevista pretende proporcionar aos alunos: (1) competências específicas na área da aplicação de
conceitos financeiros na análise de custos em engenharia e (2) competências em ferramentas informáticas com
aplicações financeiras, para modelar, prever e avaliar o comportamento e desempenho de sistemas sob o ponto de
vista económico. A exposição teórica combinada com a apresentação e resolução de exercícios visam essencialmente
garantir a apreensão de conhecimentos específicos, avaliados posteriormente em teste individual. 
O trabalho de grupo será realizado em sala e permitirá a aplicação das metodologias apresentadas ao longo da UC,
recorrendo a ferramentas informáticas. Com este trabalho os alunos deverão demonstrar o domínio dos conceitos
apresentados promovendo-se o trabalho em equipa e o domínio de ferramentas informáticas relevantes na tomada de
decisão financeira.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The foreseen methodology aims to provide students both specific competences required for the use of financial
concepts on cost analysis in engineering and competences using informatics tools with financial applications, for
shape, forecast and evaluate the behavior and performance of systems under the economic point of view. Combining
theoretical presentation with examples and exercise resolution aims to ensure full understanding of the specific
contents to be tested in an individual exam. 
The team assignment aims to demonstrate the use of the acquired knowledge in a work in class example resourcing to
computer based tools. This work should demonstrate the students’ competences on the proposed concepts promoting
also the team working skills and the use of informatics tools relevant to support financial decision making.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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Park, C. S. (2015). Fundamentals of engineering economics, 6ª Ed. Pearson.

Park, C. S. (2016). Contemporary engineering economics, 6ª Ed. Pearson.

Steiner, H. M. (1993). Engineering Economic Principles. McGraw-Hill.

Mapa IV - Controlo Digital

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Controlo Digital 

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Digital Control

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

4.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162h

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

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 Paulo Barroso de Moura Oliveira (TP: 15h; PL: 15h)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
José Boaventura Ribeiro da Cunha (TP: 15h; PL: 15h)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se a aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de competências na área do controlo digital de
sistemas, nomeadamente:
• Aplicabilidade de sistemas de controlo digital.
• Consolidação e aprofundamento de técnicas e competências no processamento e tratamento de dados amostrado.
• Domínio das transformadas de Z no controlo digital.
• Análise e manipulação de sistemas de dados amostrados no domínio do tempo.
• Análise da estabilidade de sistemas de controlo digitais.
• Análise de sistemas de controlo digitais no domínio da frequência.
• Projeto e implementação de sistemas de controlo digitais.
• Simulação computacional de sistemas de controlo digitais. 

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Knowledge acquisition and skill development in the digital control systems area, namely:
• Digital control systems applicability.
• Consolidation and strengthening of skills in the sampled data processing.
• Z-Transforms in digital control.
• Analysis and manipulation of sampled data systems in the time domain.
• Digital Control Systems Stability Analysis.
• Analysis and manipulation of sampled data systems in the frequency domain.
• Project and implementation of digital control systems.
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• Computational simulation of digital control systems.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos programáticos desta unidade curricular estão resumidos nos seguintes capítulos:
1. Introdução
2. Amostragem e processamento de sinais e dados
3. Modelação e análise de Sistemas de dados amostrados
4. Estabilidade de sistemas de controlo digitais
5. Sistemas discretos na frequência
6. Projeto e implementação de sistemas de controlo digitais
7. Elementos de controlo digital em espaços de estados. 

4.4.5. Syllabus:
TThe syllabus of this curricular unit is based on the following chapters:
1. Introduction
2. Sampling and processing of signals and data
3. Modeling and analysis of sampled data systems.
4. Stability of digital control systems
5. Discrete systems in the frequency domain
6. Project and implementation of digital control systems
7. State-space digital control systems: introductory concepts.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Organização por capítulos:
1. Introdução: Pretende apresentar várias áreas de aplicação do controlo digital que motivem os alunos.
2. Amostragem e processamento de dados: neste capítulo revêm-se e consolidam-se conceitos fundamentais da
conversão e processamento de sinais com particular enfoque para os dispositivos amostradores e retentores.
3. Modelação e análise de Sistemas de dados amostrados: Funções de transferência e representação e análise de
sistemas amostrados com diagramas de blocos.
4. Estabilidade de sistemas de controlo digitais: várias técnicas de análise da estabilidade são abordadas.
5. Sistemas discretos na frequência: efetua-se a análise dos sistemas discretos no domínio da frequência.
6. Projeto e implementação de sistemas de controlo digitais: técnicas de projeto de sistemas de controlo digital e
implementação prática de controladores.
7. Elementos de controlo digital em espaços de estados: conceitos fundamentais desta representação de sistemas
digitais. 

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Interconnection between chapters:
1. Introduction: the aim is to present several areas of digital control systems application in order to motivate students.
2. Data Sampling and processing: fundamental concepts of signal conversion and processing are revisited particularly
concerning samplers and holders.
3. Modeling and analysis of sampled data systems: Transfer functions, representation and analysis of sampled data
systems with block diagrams are the core of this chapter.
4. Stability of digital control systems: several techniques for analyzing the stability are studied.
5. Discrete systems in the frequency domain: systems analysis in the frequency domain.
6. Project and implementation of digital control systems: Project techniques for digital control systems and practical
controller implementation are studied.
7. State-space digital control systems: introductory concepts: digital control systems in the state-space
representations are studied.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino está estruturado em aulas teóricas e práticas. A metodologia utilizada nas aulas teóricas consiste em
apresentar os tópicos programáticos intercalando-os com alguns exercícios de enquadramento. São propostos alguns
exercícios de aula para aula de forma a promover a resolução autónoma dos mesmos por parte do aluno. 

Nas aulas práticas são apresentados protocolos de trabalhos a serem efetuados pelos alunos, em grupo. Após a
realização e teste destes trabalhos o aluno efetua um breve relatório, de entrega obrigatória. Propõe-se a realização de
um trabalho síntese (individual) que requer uma pesquisa obrigatória do “estado da arte”, promovendo a auto-
aprendizagem. Utiliza-se o software MATLAB para simulação de sistemas dinâmicos bem como alguns kits com
Arduino.

Avaliação segue as normas da UTAD. A nota final a atribuir ao aluno será a média ponderada da nota obtida nos
trabalhos práticos (P) e da nota obtida numa prova escrita (F): 0.5F+0.5P

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Teaching is structured in theoretical and practical classes. The methodology used in theoretical classes consists in
presenting the syllabus topics intercalated with some problem solving. Problems are proposed from class to class to
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promote their individual solving by students. 

In the practical classes some protocols are presented to students to be executed organized in groups. After
completion of these assignments students have to write a brief report to be evaluated by staff. A synthesis assignment
is proposed, to be executed individually by students, requiring the state-of-the-art research, to promote self-learning
abilities. Matlab software is deployed for dynamic systems simulation as well as some Arduino kits.

Evaluation follows the UTAD norms. The final grade assigned to a student is the ponderated media of the grade
achieved in the practical projects (P) and the grade achieved in a written test (F): 0.5F+0.5P.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A metodologia do ensino visa promover o desenvolvimento de competências na área da UC, nomeadamente pela
realização de trabalhos práticos, bem como trabalhos de desenvolvimento de capacidades de pesquisa, investigação e
síntese de conteúdos. Envolve uma articulação estreita entre os temas apresentados nas aulas teóricas, as questões e
trabalhos de desenvolvimento, a executar nas aulas práticas e o estudo autónomo por parte do aluno. O espírito
crítico e a componente de evolução autónoma é fortemente encorajada.

Uma boa sintonia entre os conteúdos lecionados, com a formação e competências a serem adquiridas pelo aluno,
garante uma evolução consistente e gradual da aprendizagem e desta forma atingir os objetivos propostos para esta
UC. 

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The methodology of teaching aims to promote skills development in the curricular unit scientific domain, namely by
executing practical assignments, as well as by developing topic research skills and synthesis abilities. It involves a
close articulation between the topics presented in theoretical classes, the questions and developments assignments
and the individual study by students. The critical spirit and autonomous evolution is strongly encouraged.

A good tuning between the lectured topics, with the formation and skills to be developed by students, ensures a
gradual evolution and the objectives proposed in this course.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Franklin G. F., Powell J. D. & Workman M. L. (1997). Digital Control of Dynamic Systems, Third Edition. Ad-dison-
Wesley.

Kuo B. C. (1995). Digital Control Systems. USA: Oxford University Press. 

Mapa IV - Energias Renováveis e Produção Descentralizada

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Energias Renováveis e Produção Descentralizada

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Renewable Sources and Distributed Power Generation

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

4.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
81h

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP: 30h

4.4.1.6. ECTS:
3

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):
Sérgio Augusto Pires Leitão (TP: 8h)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
José Manuel Ribeiro Baptista (TP: 8h)
Margarida Liberato (TP: 8h)
Maria Adelaide da Cruz Cerveira (TP: 6h)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Transmitir conhecimentos nos domínios das energias renováveis e da produção descentralizada de energia elétrica. A
UC visa o estudo dos fundamentos científicos e das tecnologias relacionadas com as principais fontes de energia
renováveis. Pretende-se ainda, descrever de forma sucinta os principais equipamentos de conversão energética de
pequena escala integráveis em redes de distribuição (Geradores eólicos, conversores solar-fotovoltaicos, mini-
hídricas e fuel-cells). Descrever os métodos de análise e as metodologias para explorar e planear redes com elevada
componente de produção descentralizada renovável. Avaliar impactos resultantes da integração da produção dispersa
ao nível das redes de transporte e distribuição. Pretende-se também sensibilizar os alunos para aplicações da
otimização a sistemas energéticos. Modelando alguns problemas direcionados para a otimização da eficiência da
utilização de recursos energéticos e das fontes de energia renováveis.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
To transmit knowledge in the fields of renewable energies and decentralized power production. The course aims to
study technologies related to the main renewable energy sources. It is also intended to briefly describe the main small-
scale energy conversion equipment that can be integrated into distribution networks (wind generators, solar-
photovoltaic converters, mini-hydro and fuel cells). Describe the methods of analysis and methodologies for
management and planning networks with a high component of renewable production. Assess impacts resulting from
the integration of distributed production in the transmission and distribution grids. It is also intended to sensitize
students to applications of optimization to energy systems. Modeling some problems aimed at optimizing the
efficiency of the use of energy resources and renewable energy sources.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Energia, Ambiente e Sustentabilidade.
Constituição de centrais fotovoltaicas, mini-hídricas e eólicas. Microgeração. Energia dos oceanos. Conceitos básicos
sobre o funcionamento das pilhas de combustível, diferentes tipos de PC existentes no mercado e respectivas
aplicações. Análise técnico-económica dos investimentos.
Impacto da produção descentralizada na exploração das redes eléctricas, caso particular da produção eólica e solar
fotovoltaica. Impacto da PD na Qualidade da Energia Elétrica. 
Otimização de Sistemas Energéticos com recurso a fontes de energia renováveis. Introdução à modelação de
problemas de Programação Linear (PL). Alguns conceitos e resultados fundamentais em PL. Resolução de problemas
de PL: método gráfico e utilização de packages computacionais. Aplicações aos sistemas de energia: otimização da
eficiência da utilização de recursos energéticos e das FER.

4.4.5. Syllabus:
Energy, Environment and Sustainability.
Constitution of photovoltaic, mini-hydro and wind power plants. Microgeneration. Ocean energy. Basic concepts of fuel
cells operation, different types of FCs on the market and their applications. Economic analysis of renewable energy
projects.
Impact of Distributed Production (DP) on Power Grids, with emphasis of wind and photovoltaic production. Impact of
DP on Electric Power Quality. 
Introduction to Modeling Linear Programming (LP) problems. Some fundamental concepts and results in LP.
Resolution methods: graphical method and use of computational packages. Applications to energy systems:
optimization of the efficiency of the use of energy resources and renewable energy sources.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conhecimentos adquiridos permitem ao aluno desenvolver as competências necessárias para a análise e
compreensão dos principais aspetos relacionados com área das energias renováveis, nomeadamente no respeitante
às tecnologias utilizadas. Todas as matérias abordadas são fundamentais para a formação nesta área, nomeadamente
para compreender a importância das energias renováveis no atual contexto global da procura por soluções
energéticas amigas do ambiente; Dimensionar diferentes tipos de instalações recorrendo a fontes renováveis. Os
alunos devem ser capazes de pôr em prática os conhecimentos adquiridos em situações reais que lhes são colocadas
pelos docentes, nomeadamente no respeitante à otimização de sistemas envolvendo fontes de energia renováveis.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The acquired knowledge allows the student to develop the necessary skills for the analysis and understanding the
main issues related to the field of renewable energies, namely with regard to the technologies used. All the subjects
covered are fundamental for training in this area, namely to understand the importance of renewable energies in the
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current global context of the search for environmentally friendly energy solutions; Sizing and planning different kinds
of facilities using renewable sources. Students should be able to put into practice the knowledge acquired in real case
situations that are put to them by teachers, namely with regard to the optimization of systems cover renewable energy
sources.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas serão do tipo Teórico-prático, onde haverá exposição oral dos vários temas utilizando o método expositivo e
serão resolvidos problemas (Método interrogativo, recorrendo a questões colocadas aos alunos durante a exposição
da matéria ou recorrendo à proposta/resolução de exercícios teórico-práticos).
Poderão ser desenvolvidos trabalhos/projetos, apresentados e discutidos oralmente numa das
aulas no final do Semestre.
Modo 1: Avaliação contínua, sendo composta por um teste e trabalhos de projeto realizados em grupo. O teste é
individual e consiste numa prova teórica e teórico-prática cotada para 20 valores, sem a consulta de quaisquer
apontamentos.
Os projetos e relatório são realizados em grupo. O peso de cada uma das componentes de avaliação é definida no
início das aulas com os alunos.
Modo 2: Avaliação contínua seguida de avaliação complementar
Modo 3: Avaliação por exame
É possível a transição entre modos de avaliação.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Classes will be Theoretical-Practical, using oral exposition of various themes. Problems will be solved (interrogative
method, using questions posed to students during the exposure of the subject or using the proposal / resolution of
theoretical and practical exercises).
Projects may be developed, presented and discussed orally in one of the classes at the end of the Semester.
Assessment modes:
Mode 1: Continuous assessment, consisting of a test and project work done in a group. The test is individual and
consists of a theoretical quoted for 20 values, without consulting any notes. The weight of each assessment
components is defined at the beginning of the semester with the students.
Mode 2: Continuous assessment followed by complementary assessment.
Mode 3: Assessment by examination
Transition between evaluation modes is possible. 

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Para uma compreensão abrangente dos conceitos relacionados com as fontes de energia renováveis e a sua
integração dispersa nas redes de transporte e distribuição, a adequada utilização do método expositivo e
interrogativo, recorrendo sistematicamente a exemplos e situações problemáticas reais, permite não só o acesso às
diversas matérias de forma eficaz, mas também promove momentos de reflexão nas aulas, enquanto grupo, sobre as
matérias abordadas. A realização de projetos em grupo fomenta a interajuda e a partilha de conhecimento. Os alunos
são incentivados a apresentar o resultado dos seus trabalhos aos colegas, sendo assim promovida a partilha de
conhecimentos entre todos, procurando gerar-se um efeito sinérgico de aprendizagem.
A metodologia do ensino visa promover o desenvolvimento de competências ao nível da modelação e resolução na
área dos sistemas energéticos. Sendo os trabalhos propostos fundamentais para os alunos desenvolverem as
competências pessoais e interpessoais enunciadas nos objetivos através do trabalho individual e cooperativo.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
For a comprehensive understanding of the concepts related to renewable energy sources and their distributed
integration in the transmission and distribution grids, the correct use of the expository and interrogative method,
systematically resorting to real problematic examples and situations, allows not only access to the different topics
effectively, but also promotes moments of reflection in class, as a group, on the subjects covered. Students are
encouraged to present the results of their work to colleagues, thus promoting the sharing of knowledge among all,
seeking to generate a synergistic effect of learning.
The teaching methodology aims to promote the development of modeling skills and solving optimization models in the
field of energy systems. The proposed works will allow students to develop the personal and interpersonal skills stated
in the objectives through individual and cooperative work.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Da Rosa, Aldo V. (2009). Fundamentals of Renewable Energy Processes. Elsevier Inc. DOI:
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-374639-9.X0001-2

Bollen, Math H. J. & Hassan, Fainan. (2011). Integration of Distributed Generation in the Power Sys-tem. Wiley-IEEE
Press. 

Boyle, Godfrey & Open University. (2012). Renewable Energy: Power for a Sustainable Future.OUP Oxford; 3rd edition.

Twidell, John & Weir, Tony. (2015). Renewable Energy Resources. Routledge. 3rd edition.

Hillier, Frederick S. & Lieberman G. J. (2010). Introduction to Operations Research, McGraw-Hill. McGraw-Hill. 10th
edition.

Cerveira A. & Nascimento M. M. (2017). Programação Linear. Série Didática da UTAD.
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Mapa IV - Sistemas Inteligentes

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Sistemas Inteligentes

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Intelligent Systems

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

4.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162h

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

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):
Paulo Alexandre Cardoso Salgado (TP: 30h; PL: 30h)

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):
Introduzir os conceitos fundamentais de Sistemas Inteligentes (SI) (Aprendizagem Máquina) e seus paradigmas.
No final da Unidade Curricular (UC), o aluno terá aprendido:
• Redes neuronais artificiais;
• Lógica difusa;
• Controladores difusos: Mamdani, Sugeno, Takagi-Sugeno. Modelos neuro-difusos.
• Os mecanismos de aprendizagens paramétricas e estruturais aplicados às redes neuronais e sistemas difusos.
• Técnicas de aprendizagem supervisionada, reforçada e não-supervisionada. Memórias associativas e mapas auto-
organizados de Kohonen.
• Algoritmos de agrupamento e de classificação.
• Computação evolutiva.
• Inteligência coletiva. Otimização com enxame de partículas, algoritmo de formigas (... e muitos outros).
Deste modo o aluno terá obtido competências para aplicar técnicas de SI em aplicações práticas. 

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This UC introduce the fundamental concepts of Intelligent Systems, IS, (Machine Learning) and their paradigms.
The student will learn about:
• Artificial neural networks (ANN);
• Fuzzy logic;
• Fuzzy logic controllers (FLC): Mamdani, Sugeno, Takagi-Sugeno. Neuro-fuzzy models
• Parametric and structural learning methods applied to ANN and FLC.
• Supervised, reinforced and unsupervised learning techniques. Associative memories and self-organized Kohonen
maps.
• Clustering algorithms. Classification Algorithms.
• Evolutionary computing.
• Collective intelligence. Particle Swarm Optimization algorithm, ant algorithm (... and many others).
In this way, the student will acquire known to apply IS technics to the practical applications. 
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4.4.5. Conteúdos programáticos:
Introdução às Redes Neuronais Artificiais.
Redes Neuronais “Feedforward” Supervisionadas
- Perceptrão (Multi-Camadas)
- O algoritmo de retro-propagação de erros (BP) e a matriz Jacobiana.
- Redes Neuronais de Função de Base Radial.
- Redes de Memória Associativa.
Sistemas difusos e Neuro-difusos
Aprendizagem supervisionada e não-supervisionada.
Algoritmos de Agrupamento.
Classificadores (lineares e não-lineares).
Algoritmos Evolutivos
- Algoritmo Genético: métodos de codificação, operadores, variantes. Aplicações.
Inteligência dos Enxames
- Algoritmos das formigas.
- Algoritmo de otimização com enxame de partículas (PSO). 

4.4.5. Syllabus:
Introduction to Artificial Neural Networks
Supervised Feedforward Neural Networks
- Multi-Layer Perceptrons
- Back-propagation algorithm (BP) and the Jacobian Matrix
- Radial Basis Functions (RBF).
Clustering algorithms.
Associative Memory Networks
Fuzzy and Neuro-fuzzy Systems
- Fuzzy sets theory
- Fuzzy Logic
- Neuro-fuzzy systems
Supervised and non-supervised learning.
Evolutionary Algorithms:
- Genetic Algorithm: coding schemes, operators and variants
Swarm Intelligence:
- Ants Algorithm
- Particle Swarm Optimization Algorithm (PSO) 

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O programa da Unidade Curricular tem como meta introduzir ensinamentos sobre os principais paradigmas dos
Sistemas Inteligentes (SI), nomeadamente sobre Redes Neuronais Artificiais, Lógica e Sistemas difusos, Computação
Evolutiva, Algoritmo de Enxames de Partículas e outros de inspiração biológica. Cada um destes módulos
programáticos está organizado de modo a permitir uma compreensão progressiva sobre as estruturas e os métodos
de aprendizagem mais utilizados.
No seu conjunto, com o programa apresentado, os alunos deverão ser capazes de compreender, fazer uso e construir
sistemas inteligentes na resolução de diversos problemas de engenharia, nomeadamente no domínio da modelação,
controlo, otimização e aprendizagem (“machine learning”). 

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus of this curricular unit presents known about the main paradigms of intelligent systems (IS), namely:
artificial neural networks; fuzzy logic and systems, evolutionary computation, swarm intelligence and many others.
Each of these programmatic modules is organized to allow a progressive understanding of the most used learning
structures and methods.
Overall, with the proposed program, students should be able to understand, make use of and build intelligent systems
in solving diverse engineering problems, namely in the domains of modeling, control, optimization and learning
(machine learning). 

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia do ensino visa promover o desenvolvimento de competências na área da UC, através da realização de
trabalhos práticos e no melhorar das capacidades de pesquisa, investigação e de síntese de conteúdos. O espírito
crítico e a componente de evolução autónoma são fortemente encorajados.
Nas aulas TP serão apresentados os tópicos programáticos intercalados com a solução de problemas e a
implementação computacional de modelos e algoritmos.

Avaliação:
Modo 1-Contínua: 1 teste (T) e trabalhos práticos (TP) 
Modo 2-Complementar
Modo 3-Exame final
1. A avaliação contínua tem caráter obrigatório para os alunos sem estatuto especial que lhes permita o acesso direto
a exame final.
2. A avaliação é feita através de 1 T e de TP. Classificação final= 0,6 T + 0,4 TP.
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Da componente T pode fazer parte um trabalho com publicação com referee.
A avaliação TP é finalizada na última semana do semestre através de prova oral ou escrita. 

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The methodology of teaching aims to promote skills development in the curricular unit, namely by executing practical
assignments, as well as by developing topic research skills and synthesis abilities. The critical spirit and autonomous
evolution are strongly encouraged.
The methodology used in theoretical/practical classes consists in presenting the syllabus topics intercalated with
some problem solving and computational implementation of models and algorithms.

Assessment:
Mode 1-Continuous: 1 test (T) and practical works (PW).
Mode 2-Additional: Complete Mode 1.
Mode 3-Final Exam.
1. Continuous assessment is mandatory for students without special status, that allows them direct access to the final
exam.
2. The evaluation is done through one T and PW. The final grade = 0.6 T + 0.4 PW.
T component can be included a research paper, a publication with referee. The evaluation of the PW component
include a (write or oral) test in classes of last week of the semester.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Para uma compreensão efetiva dos conceitos lecionados serão utilizados em simultânea o método expositivo e
dedutivo-lógico (matemático e de programação). Serão acompanhados pela apresentação de exercícios práticos e
simulações computacionais ilustrativos. Serão ainda propostos um conjunto de trabalhos complementares. Existirá a
preocupação em reforçar os assuntos lecionados com demonstrações computacionais ou laboratoriais.
Serão lecionados três das principais áreas da Inteligência computacional (Redes neuronais artificiais, Lógica Difusa e
computação evolutiva), explorando as suas semelhanças estruturais e as suas técnicas de aprendizagens, mas
também explorando as suas complementaridades. 

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Expository and deductive-logical methods (mathematical and programming) are used simultaneously to make an
effective understanding of the concepts taught. They are accompanied by the presentation of practical exercises and
computer simulations examples. A set of complementary works will be proposed to solve by students. There will be
concerned to reinforce the knowledge with computer or laboratory demonstrations.
The focus is in three areas of Computational Intelligence: Artificial Neural Networks, Fuzzy Logic and Evolutionary
Computation, by exploring their structural similarities and their learning techniques, but also their complementarities. 

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Salgado, Paulo. (2020). Sistemas Inteligentes. (Livro em publicação, mas disponibilizado aos alunos através da
plataforma SIDE, 250 páginas).

Hongxing Li, Philip Chen C.L. and Huang, Han-Pang. (2000). Fuzzy Neural Intelligent Systems: Mathematical
Foundation and the Applications in Engineering. CRC Press.

Conjunto de artigos de revistas científicas (survey, tutorials and general scientific papers) disponibil-izados na
plataforma Sistema de Informação de Apoio ao Ensino (SIDE) da UTAD.

Goldberg, D. E. (1989). Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning. Boston: Addison-Wesley
Longman Publishing Co.

Eberhart, R. , Shi, Y., Kennedy, J.. (2001). Swarm Optimization. Elsevier, Hardcover

Mapa IV - Controlo Avançado

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Controlo Avançado

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Advanced Control Systems

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

4.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
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162h

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

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):
Teresa Paula Coelho Azevedo Perdicoúlis (TP: 15h; PL: 15h)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
José Boaventura Ribeiro da Cunha (TP: 7.5h; PL: 7.5h)
Lio Fidalgo Gonçalves (TP: 7.5h; PL: 7.5h)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aquisição de conhecimento e desenvolvimento de competências nas seguintes áreas:.
1. Técnicas de Modelação e Identificação de Sistemas.
2. Controlo Inteligente de Sistemas.
3. Modelação e Controlo de Sistemas usando Espaço de Estados.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Knowledge acquisition and skill development in the following areas:
1. Modelling techniques and system identification
2. Intelligent control of systems
3. State-space Models and control

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos programáticos são estruturados nos seguintes módulos:

Módulo 1: Identificação de Sistemas e Controlo Inteligente de Sistemas
Introdução à identificação de sistemas
Regressão Linear
Identificação não paramétrica
Estimação Paramétrica
Algoritmos de Estimação Recursiva
Introdução ao Controlo Preditivo
Predição no Controlo Preditivo
Controlo Preditivo- GPC e variantes
Afinação dos algoritmos através da escolhas dos horizontes de controlo e de predição
Controlo Preditivo com restrições
Estabilidade

Módulo 2: Controlo de Sistemas Utilizando Espaço de Estados 
Modelo em Espaço de estados (EE); Sistemas SISO, SIMO, MISO, MIMO; Sistema LIT;Não unicidade da realização
De um modelo em EE para a forma clássica
Linearização
Matriz de transição; Solução de um sistema na forma EE
Resposta impulsional
De um modelo I/O para EE; Formas canónicas; Transformações de semelhança
Controlabilidade e observabilidade
Estabilidade
Controlo por realimentação de estado

4.4.5. Syllabus:
The course is structure into two modules whose contents are the following:

Module-1: System identification and Intelligent control of systems
Introduction to Systems Identification
Linear Regression
Non-parametric identification
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Parametric Estimation
Recursive Estimation Algorithms
Introduction to Predictive Control
Prediction in Predictive Control
Predictive Control - GPC and variants
Tuning the algorithms through the choice of control and prediction horizons
Predictive Control with constraints
Stability

Module-2: State-space models and control.
State-space model 
SISO, SIMO, MISO, MIMO; LTI System
No-unicity of a realisation 
Transformation of a SS model into a TF model
Linearisation
Transition matrix
Solution of a system in a SS form
Impulse response
Transformation of a TF model into a SS model
Canonical forms
Similarity transformations
Controllability and observability
Stability
Feedback control

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O objetivo 1 concretiza-se no conteúdo programático do módulo 1.

Os objetivos 1 e 3 concretizam-se no conteúdo programático dos módulo 2.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The stated objectives 1 and 2 are fulfilled in Module-1.

The stated objective 3 is fulfilled in Module-2.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias utilizadas conjugam o ensinamento dos assuntos teóricos, com o necessário enquadramento e
suporte matemático da matéria com exemplos práticos reais. 
A solução teórica para os problemas propostos é acompanhada do desenvolvimento de programas e rotinas
computacionais de verificação ou validação dos assuntos lecionados.
Aplicam-se os modos de avaliação: Modo1 (avaliação contínua), Modo2 (avaliação contínua seguida de avaliação
complementar) e Modo3 (avaliação por exame).
Pode-se transitar do Modo 1 e Modo 2 para o Modo 3, satisfazendo as condições definidas nos critérios de Admissão a
Exame.
O Modo1, que se privilegia, envolve a realização de vários trabalhos práticos e/ou de síntese de entrega obrigatória ao
longo do semestre, e poderá ainda incluir avaliação de provas escritas. A avaliação faz-se separadamente em cada
módulo. 
Nota final = 1/2M1 + 1/2 M2.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The adopted methodologies combine a theoretical approach, with its necessary and adequate mathematical
background, with standard practice examples whose solution is found using the theoretical principles. These solutions
are often implemented, usually in Matlab, to simulate these real problems and the obtained results are assessed and
interpreted. 
The students may be assessed in this course in 3 different ways:
Mode 1. Continuous assessment. Mode 2. Exam, that is taken by the students when they do not completely succeed in
Mode-1. Mode 3. Exam, that is taken by the students when they fail in Mode-1 or Mode-2; Also if they are not
completely satisfied with the grade obtain before.
There are minima requirements of admission for every type of assessment that are stated below. Modo1 is privileged,
and is implement through the realisation of a number of essays handed along the semester. The assessment may also
include written tests. 
Final grade=0.5*M1+0.5*M2.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A metodologia de ensino apresentada baseada em aulas teórico-práticas e ensino prático e laboratorial, na resolução
de trabalhos práticos, na componente de estudo individual pelo aluno, está em sintonia com os objetivos propostos
para a unidade curricular pois permitem o desenvolvimento de competências propostas por parte dos alunos.

As aulas de tipologia teórico-prática possibilitam a apresentação dos conceitos relacionados com a análise de
diversos sistemas físicos e de sistemas de controlo realimentados usando técnicas no domínio do tempo. A análise e
a discussão de problemas efetuada nas aulas de ensino prático e laboratorial permitem aos alunos aplicar os
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conceitos obtidos na parte teórico-prática, de forma a adquirirem/desenvolverem competências na área da engenharia
de controlo automático. Os exercícios e as atividades laboratoriais propostas para as aulas o período extra-aulas
permitem consolidar os conhecimentos adquiridos pelos alunos e a aquisição de competências.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The presented methodology is based on a combination of Lectures and tutorials and Laboratory classes in order to
solve real examples. There is an important component of autonomous work that needs to be done by the students in
order to develop the required skills in every proposed topic.

In particular, at the lectures, the concepts presented therein are always illustrated with examples of various nature, in
order to encourage discussion in the classroom that may lead to the solution of the proposed problem. The final
objective is the students to develop certain skills in the topics of Control System Theory of this course. The
discussions are meant to be probed by promoting the autonomous work of the students; this can be done by
proposing some problems as homework.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Astrom K.J. & Wittenmark, B. (1995). Adaptive Control (2nd Edition), Reading, MA.: Addison-Wesley. 

Lemos, J. M. (2019). Controlo no Espaço de Estados, Lisboa: IST - Instituto Superior Técnico.

Ljung, L. (1999). System Identification: Theory for the User, 2nd Ed. New Jersey: Prentice Hall: 

Rossiter, J.A. (2018). A First Course in Predictive Control, 2nd Ed. London: Taylor & Francis Ltd.

Mapa IV - Segurança em Instalações Elétricas

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Segurança em Instalações Elétricas

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Safety in Electrical Installations

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

4.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162h

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

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 Ribeiro Baptista (TP: 30h; PL: 15h)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Sérgio Augusto Pires Leitão (PL: 15h)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se proporcionar aos alunos um conhecimento alargado sobre os riscos associados à passagem da corrente
elétrica e quais as suas principais consequências para os seres vivos. A proteção das instalações e edifícios contra
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descargas atmosféricas é também objetivo desta UC, sendo para tal estudados os principais efeitos das descargas
atmosféricas e os mecanismos de proteção contra tais perturbações.
Sendo a proteção das instalações elétricas contra curto-circuitos e sobrecargas fundamental para o seu seguro e
correto funcionamento, as proteções são também estudadas.
É também fundamental demonstrar a importância que a terra de proteção tem para todas as IE’s, sendo objetivo,
conhecer todos os parâmetros envolvidos com este tema, nomeadamente os regimes de neutro, a resistividade dos
solos, os tipos de eletrodos e o seu correto dimensionamento assim como os documentos normativos relacionados.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The main goal is to provide students a broad knowledge about the risks associated with the electric current and what
their main consequences for living beings. The protection of the installations and buildings against atmospheric
discharges is also the important objective, being studied the main effects of the atmospheric discharges and the
protection mechanisms against such disruptions.
The protection of the electrical installations against short circuits and overloads is fundamental for its safe and correct
operation, being for that purpose of this UC, to present the equipment’s responsible for the switching and protection
and its correct sizing.
Another goal is to demonstrate the importance that the earth system has for all the EI's, being important to know all the
parameters involved with this issue, namely the grounding systems, soils resistivity, types of earth electrodes and the
its correct sizing.
The normative and regulatory knowledge that fits all the themes becomes relevant.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Risco elétrico: Contactos diretos e indiretos
2. Descargas atmosféricas: Normas IEC-EN 62305, EN 50164. Sistema de proteção contra descargas diretas; Princípio
de proteção externa contra descargas atmosféricas; Método de Franklin; Modelo eletrogeométrico (Método da esfera
rolante) e gaiola de Faraday.
Consequências das descargas atmosféricas; Tensão de passo e tensão de toque; Sistemas de proteção contra
sobretensões.
3. Aparelhagem de corte e proteção. Seleção e dimensionamento de sistemas de proteção contra sobrecargas e curto-
circuitos. Proteção contra contactos indiretos.
4. Regimes de neutro: Regime TT, TN-C e TN-S, IT.
5. Resistividade do solo: Métodos de medição
6. Elétrodos de terra: Dimensionamento; Resistência de terra; Métodos de medição da resistência de terra; 
7. Verificação e inspeção de Instalações Elétricas de B.T.

4.4.5. Syllabus:
1. Electrical risk: Direct and indirect contacts
2. Atmospheric electric discharges: Standards IEC-EN 62305, EN 50164. Direct discharge protection system; Principle
of external protection against atmospheric discharges; Franklin method; Electrogeometric model (Rolling sphere
method) and Faraday cage.
Consequences of atmospheric discharges; Step voltage and touch voltage; Overvoltage protection systems.
3. Switching and protection devices. Selection and sizing of overload and short circuit protection systems. Protection
against indirect contacts.
4. Grounding systems: TT, TN-C and TN-S, IT.
5. Soil resistivity: Measurement methods.
6. Earth electrodes: Sizing; Earth resistance; Methods of measuring earth resistance;
7. Low voltage electrical installations inspection.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos estão organizados de modo a permitir uma compreensão progressiva e abrangente das
matérias abordadas. Assim, o primeiro capítulo é reservado ao estudo dos riscos da corrente elétrica sobre pessoas e
bens. Com o segundo capítulo pretende-se que o aluno tome contacto com os sistemas de proteção contra descargas
atmosféricas percebendo os fenómenos e o funcionamento dos diversos sistemas de proteção adquirindo
competências que lhe permita efetuar o correto dimensionamento de um sistema de proteção com base em
documentos normativos. Os dois capítulos seguintes são usados para introduzir conceitos, métodos e técnicas
utilizadas na medição da resistividade do solo e resistência de terra e que o aluno tome consciência da sua
importância e dos cuidados a observar identificando as variáveis e a forma como se relacionam.
Para aquisição de competências relacionadas com o projeto de redes de terra, os alunos realizam experiências no
terreno e fazem medições.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus is organized in such a way that allow a progressive and comprehensive understanding of the subjects.
Thus, the first chapter is reserved for the study of the risks of electric current on living beings and goods. With the
second chapter, its expected that the students have contact with the atmospheric discharges protection systems,
understanding the phenomena and the operation of several protection systems, acquiring skills that allow them to
carry out the correct protection system sizing, based on standard documents. The following two chapters are used to
introduce concepts, methods and techniques used in the measurement of soil resistivity and ground resistance.
Making the student aware of their importance and the care to be observed identifying the variables and how they relate.
To acquire competencies related to the project of grounding systems, the students carry out field experiments and
make field measurements.
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4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas TP é feita exposição de informação e a resolução de exercícios, recorrendo ao computador, o projetor
multimédia e o quadro.
As aulas PL são divididas em aulas experimentais de campo e aulas para resolução de trabalhos e projeto. Nas aulas
PL de campo recorre-se aos equipamentos TecniLab Earth tester e Uni-T digital earth tester.
Avaliação:
Modo 1: Avaliação contínua, sendo composta por um teste, trabalhos de projeto realizados em grupo e um relatório
tendo por base as aulas de campo. 
O teste é individual e consiste numa prova teórica e teórico-prática cotada para 20 valores, sem a consulta de
quaisquer apontamentos.
Os projetos e relatório são realizado em grupo. O peso de cada uma das componentes de avaliação é definida no início
das aulas com os alunos.
Modo 2: Avaliação contínua seguida de avaliação complementar
Modo 3: Avaliação por exame
É possível a transição entre modos de avaliação.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
In theoretical classes is made information exposition and the resolution of exercises, using computer, the multimedia
projector and the board.
The practical classes are divided into experimental field classes and project classes.
In the practical field classes we use the TecniLab Earth tester and Uni-T model UT 521 digital earth tester.
Evaluation:
Mode 1: Continuous assessment, consisting of a test, project work done in a group and a report based on the field
classes. The three components of evaluation are mandatory.
The test is individual and consists of a theoretical quoted for 20 values, without consulting any notes.
The weight of each assessment components is defined at the beginning of the semester with the students.
Mode 2: Continuous assessment followed by complementary assessment.
Mode 3: Assessment by examination
Transition between evaluation modes is possible. 

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Para uma compreensão abrangente dos conceitos e metodologias fundamentais da Segurança em Instalações
Elétricas, a adequada a utilização do método expositivo e interrogativo, recorrendo sistematicamente a exemplos e
situações problemáticas reais, permite não só o acesso às diversas matérias de forma eficaz, recorrendo
sistematicamente a exemplos e situações problemáticas reais, permite não só o acesso às diversas matérias de forma
eficaz, mas também promove momentos de reflexão nas aulas, enquanto grupo, sobre as matérias abordadas. Os
conhecimentos necessários à identificação da necessidade de qual os tipos de proteção a aplicar nas instalações
elétricas para garantir a sua segurança, a caracterização dos passos a seguir e a seleção adequada dos
equipamentos/dispositivos a usar e o seu dimensionamento são adquiridos recorrendo a exercícios que pretendem
retratar situações reais, demonstrações e experimentação nas aulas. Os alunos são incentivados a apresentar o
resultado dos seus trabalhos aos colegas, sendo assim promovida a partilha de conhecimentos entre todos,
procurando gerar-se um efeito sinérgico de aprendizagem.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
For a comprehensive understanding of the fundamental concepts and methodologies of Safety in Electrical
Installations, the adequate use of the expository and interrogative method, systematically using examples and real
problematic situations, not only allows access to diverse materials in an efficient way, but also promotes moments of
reflection on the topics covered. The necessary knowledge to identify the types of protection to be applied in electrical
installations to ensure their safety, characterization of the steps to be followed and the proper selection of
equipment/devices to be used and their sizing are acquired by means of exercises that they intend to portray real
situations, demonstrations and experimentation in class. Students are encouraged to present the results of their work
to colleagues, thus promoting the sharing of knowledge among all, seeking to generate a synergistic effect of learning.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Christopoulos C., Wright A. (1999) Electrical Power System Protection, 2nd edition. Springer.

Anderson P. M. (1998) Power System Protection, IEEE Press. Wiley-IEEE Press.

Uman M. A. (2001). The Lightning Discharge, Unabridged edition. Dover Publications.

EATON. (2016). Earthing guide for surge protection. https://www.mtl-inst.com/images/uploads/AN_904-1003_Rev_G.pdf

Mapa IV - Comunicações Móveis e Redes sem Fios

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Comunicações Móveis e Redes sem Fios
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4.4.1.1. Title of curricular unit:
Mobile Communications and Wireless Networks

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

4.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162h

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

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 José Alves Serôdio (TP: 30h; PL: 30h)

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 disciplina tem um cariz formativo preponderante relativo às redes de comunicações móveis e sem fios, protocolos,
equipamentos, arquiteturas, bem como dos serviços disponibilizados por estes sistemas. Considera-se, ainda, como
ponto importante que a unidade curricular aborde a aplicação prática das tecnologias ao nível do desenvolvimento de
serviços e conteúdos.
No final o aluno deve obter formação e competências que permitam: descrever e discutir as técnicas usadas no
projeto/estudo/ implementação de redes de comunicação feitas sobre ligações sem fios em redes públicas ou
privadas; implementação/desenvolvimento de aplicações para terminais móveis (telemóveis); estudo de cobertura e
caracterização de cenários de comunicações móveis e sem fios (site-surveys).

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This course has the focus on an oriented training concerning cellular and wireless communications networks (mobile),
protocols and equipment related to current and emerging technologies. It is also important to point that the course
addresses the practical application of technology to the level of development of services and contents.
At the end the student must obtain training and skills to describe and discuss the techniques used in the project /
study / implementation of communication networks made about wireless connections in public or private networks;
implementation / development of applications for mobile terminals (mobile phones); study and characterization of
scenarios covering mobile and wireless (site-surveys).

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Sistemas de Comunicações Móveis: Conceitos fundamentais da transmissão sem fios. Mobilidade.
2. Princípios das Comunicações Digitais: Técnicas de Modulação. Acesso Múltiplo.
3. Modelos de Propagação: outdoor e indoor. Antenas para BS e MS.
4. Sistemas Celulares: Célula. Cobertura, Capacidade e Seccionamento.Caracterização do Canal. Mobilidade em redes
celulares. Handoff. Tráfego. Gestão de recursos rádio.
5. Redes de Operador: GSM, 2.5G (GPRS, EDGE, HSCSD), 3G (UMTS), 3.5G 4G: HSDPA e HSUPA, LTE, LTE advanced,
5G.Arquitetura, equipamento, Interface rádio, Numeração e identificação, Procedimentos, Sinalização, Segurança e
Serviços e aplicações. Efeitos da Interface Rádio no Planeamento da Rede. Interferência. Gestão de recursos em
CDMA. Convergência. Evolução 3.5G 4G: HSDPA e HSUPA, LTE, LTE Av, 5G
6.Redes Sem Fios: 802.11, 802.16, Bluetooth, WSN. Arquitetura, interface rádio, Acesso ao Meio, Protocolos,
Segurança
7.Aplicações de WLAN: Mobile IP. LBS. Algoritmos de Routing.

4.4.5. Syllabus:
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1. Mobile Communication Systems: Fundamental concepts of wireless transmission.
2. Principles of Digital Communications: Modulation Techniques. Multiple Access.
3. Propagation Models: outdoor and indoor. Antennas for BS and MS.
4. Cellular Systems: Cell. Coverage, Capacity and sectioning. Characterization of the Channel. Handoff. Traffic.
Management of radio resources.
5. GSM, 2.5G (GPRS, EDGE, HSCSD), 3G (UMTS), 4G (LTE); 5G
6. Topics: Architecture, equipment, radio interface, Numbering and identification procedures, Signage, and Security
Services. Effects of Radio Interface in Network Planning. Interference. Resource management in CDMA. Evolution 3.5G
4G: HSDPA and HSUPA, LTE, LTE adv, 5G
7. Wireless Networking: 802.11, 802.16, Bluetooth, WSN. Topics: architecture, radio interface, Media Access, Protocols.
7. WLAN applications: Mobile IP. LBS. Algorithms Routing.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Para que os alunos fiquem a conhecer os principais sistemas de comunicação móvel e sem fios para redes públicas e
privadas, de modo a caraterizar os aspetos essenciais das comunicações móveis e analisar as arquiteturas e
protocolos associados a matéria é apresentada do seguinte modo: Métodos de modulação, acesso e modelos de
propagação; Arquiteturas, protocolos e serviços de redes móveis e sem fios; finalmente aplicação prática da
estimação da cobertura, configuração de redes e desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
For the students to get the knowledgement of the major mobile communication systems and wireless networks for
private and public, in order to characterize the key aspects of mobile communications and analyze architectures and
protocols associated matter is presented as follows: Modulation methods, access and propagation models,
architectures, protocols and services in mobile and wireless networks, and finally practical application of estimating
coverage, network configuration and development of applications for mobile devices.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os métodos de ensino usados nas aulas são: 
- Expositivo: exposição detalhada das matérias e esclarecimento de dúvidas, frequentemente através do exemplo.
Recurso a projetor multimédia e quadro branco; 
- Interrogativo: apresentação de questões para fomentar a discussão entre os alunos; resolução de problemas para
consolidar conceitos. 
- Ativo: os alunos são incentivados a projetar os seus trabalhos (promover o raciocínio crítico); à sua implementação,
assim como à interpretação dos resultados.
- Demonstrativo: apresentação de casos de estudo.

O Regulamento Pedagógico da UTAD prevê os seguintes tipos de avaliação: 
- Modo 1: Avaliação Contínua 
- Modo 2: Avaliação Complementar
- Modo 3: Avaliação por Exame 

Nota da componente Teórico-Prática: 
- Nota TP = Média das Frequências ou Nota do Exame 

Nota Componente Prática 
- Nota P = 50% Trabalho + 35% Relatório + 15% Apresentação

Avaliação Final. 
- Nota Final = 60% Nota TP + 40 % Nota P

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching methods used in class are:
- Expository: for the detailed exposition of the contents and clarification of questions posed by students, often through
example, using a multimedia projector and white board;
- Interrogative: by presenting questions to students to encourage discussion among them, and in solving problems for
the consolidation of concepts.
- Active: students are encouraged to design their work (promoting critical thinking) and then with its implementation as
well as the interpretation of results.
- Demonstrative: case studies.

UTAD's Pedagogical Regulation provides for the following types of assessment:
- Mode 1: Continuous Assessment
- Mode 2: Complementary Assessment
- Mode 3: Evaluation by Exam

Theoretical-Practical component:
- Grade TP = Average of the mid-terms or Grade of the Exam

Practical Component 
- Grade P = 50% Implementation + 35% Report + 15% Presentation
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Final evaluation.
- Final grade = 60% TP grade + 40% P grade

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A distribuição percentual dos conteúdos deve ser caracterização segundo os seguintes pontos:
- Em termos de horas de contacto observa-se a atribuição de 50% às aulas de exposição teórica e de 50% às horas de
desenvolvimento de trabalhos/projetos práticos.
- Em termos de trabalho efetivo dedicado pelo aluno observa-se a distribuição de 60% conteúdo científico (aula
teóricas e desenvolvimento de trabalhos pesquisa (monografia) de análise (critica de artigos científicos), e 40% no
desenvolvimento das atividades associadas à componente prática, conforme é traduzido na média ponderada da
avaliação final.
Cumprimento dos objetivos propostos na UC, nível de aproveitamento positivo por parte dos alunos avaliados.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The percentage distribution of content should be displayed according to the following points:
- in terms of hours of contact there is the allocation of 50% the classes of theoretical exposure and 50% the hours of
the development of work/practical projects.
- In terms of effective work by dedicated student shows the distribution of 60% (theoretical class research and
development work (monograph) analysis (analysis of scientific articles), and 40% in the development of activities
relating to the practical component, is translated as the weighted average.
Compliance with the goals. Level of learning and student achievement very positive.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Schiller, J. (2003). Mobile Communication. London: Addison Wesley.

Sauter, M. (2017). From GSM to LTE-Advanced Pro and 5G: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband.
New Jersey: John Wiley and Sons.

Dahman, E., Parkvall, S., Skold, J. (2018). 5G NR: The Next Generation Wireless Access Technology. San Diego:
Elsevier

Dargie, W. & Poellabauer, C. (2010). Fundamantals of Wireless Sensors Newtorks: Theory and Pratice. Chichester: John
Wiley & Sons.

Tripathi, N.D. & Reed, J.H. (2014). Cellular Communications: A Comprehensive and Prat-ical Guide. New Jersey: John
Wiley & Sons.

Zheng, P et al. (2010). Wireless Networking Complete. Burlington: Elsevier.

Schwartz, M. (2005). Mobile Wireless Communications. New York: Cambridge University Press. 

Dobkin, MD. (2005). RF Engineering for wireless Networks: Hardware, Antennas and Propagation. San Diego: Elsevier.

Rappaport, T. (2002). Wireless Communications: Principles and Pratice. New jerse: .Prentice Hall.

Mapa IV - Propagação e Antenas

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Propagação e Antenas

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Antennas and Propagation

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

4.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162h

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

4.4.1.6. ECTS:
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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 Carlos Silva Cardoso (TP: 30h; PL: 30h)

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):
Esta unidade curricular visa fornecer aos alunos conhecimentos nos princípios fundamentais da teoria das antenas e
da radiação e propagação eletromagnética. Devem ter capacidade de analisar e projetar antenas nas configurações
mais comuns e de maior aplicação. Devem ser capazes de caracterizar as estruturas básicas de antenas lineares, de
abertura, cornetas, refletores e antenas impressas. Devem ainda conseguir analisar qual os melhores tipos de antena a
utilizar em cada aplicação.
Será estudada a propagação de ondas no espaço livre entre antenas.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Provide students with fundamental knowledge on the antenna theory, radiation and propagation of electromagnetic
waves. They should be able to analyze and design antenna projects for the most ordinary configurations and
applications. They should be able to characterize the basic structures such as linear, aperture, horn, reflector and
printed antennas. Students must be able to select the best type of antenna for each application. The propagation of
electromagnetic waves in free space will be study also.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1- Propagação.
Modos de transmissão de energia e meios de transmissão.
Ondas eletromagnéticas. Conceitos de reflexão, refracção, difracção, absorção, polarização e scattering. Camadas da
ionosfera e seus efeitos na propagação. Ground wave, linha de vista e sky wave. MUF-Maximum Usable Frequency.
2- Teoria do campo eletromagnético
Equações de Maxwell, aproximações de zona distante.
3- Parâmetros das antenas
Diagrama de radiação, diretividade, rendimento, ganho, impedância, largura de banda, área efetiva, comprimento
efetivo, polarização, temperatura de ruído.
4- Antenas Lineares
Dipolos, monopolos, dipolo dobrado. Agregados de antenas.
5- Hélices
6- Antenas de abertura
Teoremas de equivalência, aberturas retangulares e circulares. Cornetas eletromagnéticas: sectoriais, piramidais e
cónicas.
7- Refletores
Refletores planos e de canto, refletores paraboloides, refletores duplos.
8- Antenas impressas.

4.4.5. Syllabus:
1- Propagation
Energy transmission modes. Electromagnetic waves. Concepts of reflexion, refraction, absorption, polarization and
scattering. Ionosphere layers and its influence in propagation. Ground wave, direct line and sky wave. Maximum
Usable Frequency.
2- Electromagnetic theory
Maxwell´s equations, far-field approximations.
3- Antenna parameters
Radiation pattern, directivity, efficiency and gain, impedance, bandwidth, antenna aperture, effective length,
polarization, equivalent noise temperature.
4- Linear antennas
Dipoles; monopoles; folded dipole. Linear antenna array.
5- Helical antennas
6- Aperture antennas
Equivalence theorems, rectangular and circular apertures. Electromagnetic horns: sector, pyramidal and conical.
7- Reflectors
Plane and corner reflectors, parabolic reflectors; double reflectors.
8- Printed antennas
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4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Nas aulas teóricas são lecionados os temas necessários a fornecer aos alunos conhecimentos nos princípios
fundamentais da teoria das antenas, tipos mais comuns de antenas e suas características.
Nas aulas práticas, através de projetos acompanhados pelo docente serão dados os conhecimentos necessários ao
projeto e análise de vários tipos de antenas.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
In theoretical classes it will be presented to the students the fundamental theoretical knowledge in antenna theory, the
most common antenna types and its characteristics.
In practical laboratorial classes, using project oriented lectures, it will be given to the students the necessary
knowledge to analyze and design several type of antennas.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas: exposição da matéria incluindo a resolução de exemplos ilustrativos.
Aulas práticas: utilização de um programa de simulação e projeto de antenas.

Avaliação teórica e teórico-prática por exame escrito com nota mínima de 8 em 20.
Avaliação prática do trabalho e relatórios com nota mínima de 8 em 20.

Nota final = 70% Nota Teórica + 30% Nota Prática

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Theoretical classes: Lecture of the theoretical subjects and exercises resolution.
Practical classes: antennas projects using software simulation.

Theoretical evaluation by written exam with minimum grade of 7 in 20.
Practical evaluation of assignments and reports with minimum grade of 7 in 20.

Final grade = 70% Theoretical grade + 30% Practical grade

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As aulas teóricas e teórico-práticas sendo mais expositivas permitem a explicação dos conteúdos programáticos
acompanhados de exercícios e sua resolução em grupo.
Nas aulas práticas pretende-se fazer o projeto de algumas antenas desde dipolos a yagis utilizando
software de simulação de antenas.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Theoretical and exercises classes will make the explanation of the course syllabus with exercises group resolution.
Practical classes will be used for the project of real antennas like yagis and dipoles using antennas simulation
software.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Balanis, C A. (2005). Antenna Theory: Analysis and Design, 3rd Edition. New Jersey: Wiley-Interscience.

Collin, R E. (1985). Antennas and radiowave propagation. New York: McGraw-Hill.

Kraus, J. (1988). Antennas 2nd Edition. Singapure: McGraw-Hill International Editions.

Mapa IV - Dissertação

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Dissertação

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Dissertation (Master Thesis)

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

4.4.1.3. Duração:
Anual / Annual

4.4.1.4. Horas de trabalho:
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1620

4.4.1.5. Horas de contacto:
243

4.4.1.6. ECTS:
60

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):
João Agostinho Batista de Lacerda Pavão (OT:30h)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
As restantes 570h, em regime de OT, serão distribuídas por todos os docentes que tenham orientações de dissertação.

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Nos termos e como previsto nos artigos 4º e 5º do Regulamento 658/2016 (Regulamento Geral dos Ciclos de Estudo
Conducentes ao Grau de Mestre) da UTAD,

Nesta UC preferencialmente pretende-se que o/a aluno/a seja capaz de investigar e dissertar autonomamente sobre um
tema relacionado com a Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, apresentando o seu trabalho na forma de um
documento escrito (dissertação). Poderão ser apresentados, em complemento, outro tipo de trabalhos, tais como
projetos ou peças de engenharia ou produtos/protótipos. Esta dissertação poderá ser feita em contexto de trabalho,
efetuado em parte numa empresa, onde o/a aluno/a terá que ter um co-orientador.

Ainda de acordo com o referido Regulamento, em alternativa, o/a aluno/a pode apresentar um projeto de engenharia
ou um relatório de estágio, desde que estejam reunidas todas as condições necessárias e suficientes para tal, e
obtenha autorização expressa do Regente da UC e do Diretor de Curso.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Under the terms and as provided for in Articles 4 and 5 of Regulation 658/2016 (General Regulation of Study Cycles
Leading to the Master's Degree) of UTAD,

In this UC preferably it is intended that the student is able to investigate and speak autonomously on a topic related to
Electrical and Computer Engineering, presenting his work in the form of a written document (dissertation). In addition,
other types of work may be presented, such as engineering projects or parts or products / prototypes. This
dissertation can be done in a work context, carried out in part in a company, where the student will have to have a co-
supervisor.

Still in accordance with the aforementioned Regulation, alternatively, the student may submit an engineering project or
an internship report, provided that all necessary and sufficient conditions are met, and obtain express authorization
from the UC Regent. and the Course Director.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
N/A

4.4.5. Syllabus:
N/A

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
N/A

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

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Ensino tutorial, que pode ser complementado em ambiente profissional/empresarial, em que o aluno deverá trabalhar
o mais autonomamente possível sobre o tema definido para a dissertação/projeto/estágio. O aluno deverá fazer pelo
menos duas apresentações intermédias na UTAD, em datas a definir em conjunto com o seu orientador, sendo a
primeira acerca do seu plano de trabalho e das metodologias a seguir para a prossecução dos objetivos traçados para



6/29/2020 NCE/19/1901076 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=d09ce9ab-fb4e-6176-46c5-5e70a2aaa649&formId=a3a0909a-6df8-ecbd-59e5… 49/62

o trabalho, e a segunda, afastada pelo menos 6 meses da primeira, acerca dos progressos feitos até então. A equipa
de orientação poderá definir outras sessões presenciais intermédias, quer na UTAD quer na empresa.

A nota final será dada nos termos dos artigos 23º e 24º do Regulamento 658/2016 (Regulamento Geral dos Ciclos de
Estudo Conducentes ao Grau de Mestre) da UTAD em sessão de discussão pública, mas a não comparência do aluno
nas duas sessões acima referidas pode e deve ser referido no parecer do orientador (artigo 17º).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Tutorial teaching, which can be complemented in a professional / business environment, in which the student must
work as autonomously as possible on the theme defined for the dissertation / project / internship. The student must
make at least two intermediate presentations at UTAD, on dates to be defined together with his/her mentor, the first
being about his work plan and the methodologies to be followed to pursue the objectives set for the work, and the
second, at least 6 months away of the first, on the progress made so far. The mentor team might define other
intermediate face-to-face sessions, either at UTAD or at the company.

The final grade will be given according to the articles 23th and 24th of UTAD’s Regulation 658/2016 (General Regulation
of Study Cycles Leading to the Master's Degree) in a public discussion session, but the student's no-show in the two
sessions mentioned above may and must be mentioned in the advisor's written opinion asked in the article 17th.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
N/A

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
N/A

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Silvia, P. J. (2019). How to write a lot: a practical guide to productive academic writing, 2nd Ed. American Psychological
Association.

Schimel, J. (2012). Writing science: how to write papers that get cited and proposals that get funded. Oxford University
Press.

4.5. Metodologias de ensino e aprendizagem

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

As metodologias de ensino são adequadas aos objectivos de aprendizagem das unidades curriculares que constam
do plano de estudos. A estratégia de ensino é baseada na apresentação de problemas reais, para os quais os alunos
devem efetivamente exercitar as competências adquiridas, quer ao longo do curso quer na sua formação do 1º Ciclo. A
proximidade às empresas desta área de especialidade facilita a veiculação de problemas atuais e próximas das que
irão ser encontradas no ambiente de trabalho. Desta forma procura-se estabelecer as didáticas e metodologias de
ensino para satisfazer este objetivo.
Para além da estratégia geral do curso, cada uma das UC tem bem definidos os objetivos de aprendizagem, os
resultados esperados, as estratégias de ensino-aprendizagem, métodos e critérios de avaliação, constituindo estes
elementos essenciais na perceção do volume de trabalho envolvido e, consequentemente, na formatação das próprias
unidades curriculares.

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

The teaching methodologies are adequate to the learning objectives of the curricular units that are included in the
study plan. The teaching strategy is based on the presentation of real problems, for which students must effectively
exercise the skills acquired, either during the course or in their training in the 1st Cycle. The proximity to companies in
this area of expertise facilitates the dissemination of current problems and those close to those that will be found in
the work environment. In this way, it is sought to establish didactics and teaching methodologies to satisfy this
objective.
In addition to the general strategy of the course, each UC has well-defined learning objectives, expected results,
teaching-learning strategies, methods and evaluation criteria, constituting these essential elements in the perception
of the volume of work involved and, consequently, in the formatting of the curricular units themselves.

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

A obtenção do grau de Mestre em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores implica a obtenção de 120 ECTS ao
longo de 4 semestres, correspondentes a 30 ECTS por semestre. Em cada UC, as horas de contacto estão definidas
com rigor em função dos créditos ECTS. O número de horas de trabalho adicional autónomo está também previamente
quantificado e é do conhecimento de todo o corpo docente e dos alunos. Em cada semestre a equipa docente deve
estimar, em função das metodologias de avaliação adoptadas, a quantidade de exercícios/trabalhos/testes que podem
ser exigíveis ao aluno sem comprometer a sua carga média esperada.
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No entanto, a instituição através do trabalho desenvolvido pelo Diretor de Curso, Conselho Pedagógico e o GESQUA
monitoriza, em permanência, a quantidade de trabalho desenvolvido pelos alunos de forma a desencadear em tempo
útil mecanismos de ajustamento, quando necessário. Os alunos são ouvidos regularmente e consultados através de
inquéritos anónimos.

4.5.2.  Means to verify that the required students’ average workload corresponds the estimated in ECTS.:
Obtaining the degree of "Mestre" (Master) of Electrical and Computer Engineering implies obtaining 120 ECTS over 4
semesters, corresponding to 30 ECTS per semester. In each UC, contact hours are strictly defined according to ECTS
credits. The number of hours of additional autonomous work is also previously quantified and is known to the entire
faculty and students. In each semester, the teaching team must estimate, depending on the evaluation methodologies
adopted, the number of exercises / assignments / tests that can be demanded from the student without compromising
their expected average load.
However, the institution, through the work developed by the Course Director, Pedagogical Council and GESQUA,
permanently monitors the amount of work developed by the students in order to trigger timely adjustment
mechanisms, when necessary. Students are heard regularly and consulted through anonymous surveys.

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

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

4.5.3. Means of ensuring that the students assessment methodologies are adequate to the intended learning outcomes:
The heads of the curricular units define the evaluation methodologies according to the respective learning objectives,
in accordance with the University's Pedagogical Regulation. The internal teaching evaluation process and the inquiries
made to the students also allow detecting and reordering any deviations.
The university, through the aforementioned Regulation, imposes on the teaching teams the prior and timely definition
of the assessment methodology (up to 15 days after the start of classes), namely the number of assessment elements
and their timetable, giving the students knowledge, directions course and Pedagogical Council. One of the functions of
the course directors is to promote the balance of the evaluation moments, in order to guarantee a balance in the
applied workload.

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

A tradicional proximidade entre alunos e docentes nos cursos de Engenharia na UTAD, faz com que os alunos estejam
sempre próximos de projetos e/ou perguntas de investigação nas diferentes vertentes de formação. Em especial no
curso de mestrado em que os alunos já tiveram uma formação base específica na área, ou numa área afim, a dimensão
da formulação de perguntas e procura de respostas surge em pleno. Esta atividade é sempre estimulada pelos
métodos de ensino em vigor e caminhos de investigação são apontados. Estes estímulos têm o seu culminar durante
o 2º ano, onde os alunos se deparam com problemas interessantes para resolver, nos seus trabalhos finais de curso,
participando com os seus orientadores na aplicação do método científico à resolução de problemas de engenharia ou
de suporte à engenharia.

4.5.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities (as applicable):
The traditional proximity between students and professors in Engineering courses at UTAD, means that students are
always close to projects and / or research questions in different aspects of training. Especially in the master's course
in which students have already had specific basic training in the area, or in a related area, the dimension of formulating
questions and looking for answers appears in full. This activity is always stimulated by the current teaching methods
and research paths are pointed out. These stimuli culminate during the 2nd year, where students are faced with
interesting problems to solve, in their final course work, participating with their supervisors in the application of the
scientific method to solve engineering problems or support engineering .

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

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

O número total de créditos e, consequentemente, a duração do ciclo de estudos estão de acordo com o n.º 1 do artigo
18.º do Decreto-Lei n.o 74/2006, de 24 de Março. Especificamente, o ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores proposto tem 120 créditos e uma duração normal de 4 semestres
curriculares de trabalho dos alunos, baseados em semestres com 30 ECTS.

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

The total number of credits and, consequently, the duration of the study cycle are in accordance with paragraph 1 of
article 8 of Decree-Law number 74/2006, of 24 March. Specifically, the study cycle leading to the degree Degree in
Electrotechnical and Computer Engineering proposed has 120 credits and a normal duration of 4 curricular semesters
of student work, based on semesters with 30 ECTS.

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

A atribuição de créditos (European Credit Transfer and Accumulation System) foi realizada de acordo com o disposto
no Decreto-Lei n.o 42/2005, de 22 de Fevereiro. Foi igualmente considerado o regulamento de aplicação de sistema de
créditos curriculares aos cursos na UTAD, o qual estabelece que 1 unidade de crédito ECTS equivale a 27 horas de
trabalho total do aluno. Nestas horas incluem-se o trabalho individual e de grupo do aluno e o contacto directo com o
professor dentro e fora da sala de aula.
Com base naquele parâmetro e tendo em atenção a experiência dos docentes, foi estimado o número de ECTS a
atribuir a cada unidade curricular. Assim, os docentes das áreas científicas correspondentes, por extrapolação,
fizeram uma previsão das horas de contacto e horas totais de trabalho do aluno.

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

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

4.7. Observações

4.7. Observações:
<sem resposta>

4.7. Observations:
<no answer>

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.
João Agostinho Batistade Lacerda Pavão

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

Anastassios Perdicoulis Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Planeamento 100 Ficha

submetida

António Luís Gomes Valente
Professor
Associado ou
equivalente

Doutor
Engenharia
Electrotécnica e de
Computadores

100 Ficha
submetida

Carlos Manuel José Alves Serôdio
Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Engenharia
Electrotécnica 100 Ficha

submetida

Emanuel Soares Peres Correia Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências de Engenharia 100 Ficha

submetida
João Agostinho Batista de Lacerda
Pavão

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica 100 Ficha

submetida
João Paulo Fonseca da Costa
Moura

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica 100 Ficha

submetida
José Boaventura Ribeiro da Cunha Professor Doutor CTC da Engenharia 100 Ficha
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https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/a3a0909a-6df8-ecbd-59e5-5e7127ae1d7b/annexId/a7b0fdcf-e4a6-7c3c-5c76-5e7146bc2be2
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/a3a0909a-6df8-ecbd-59e5-5e7127ae1d7b/annexId/e31f55da-ed79-2e4a-cd35-5e7146149ce1
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/a3a0909a-6df8-ecbd-59e5-5e7127ae1d7b/annexId/719689cf-e6fa-ef57-df85-5e7146f36af3
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/a3a0909a-6df8-ecbd-59e5-5e7127ae1d7b/annexId/df5a93da-a836-a8c1-ecec-5e714696542a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/a3a0909a-6df8-ecbd-59e5-5e7127ae1d7b/annexId/71fcd316-9fa3-5e35-18ee-5e7146354e5a
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6/29/2020 NCE/19/1901076 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=d09ce9ab-fb4e-6176-46c5-5e70a2aaa649&formId=a3a0909a-6df8-ecbd-59e5… 52/62

Associado ou
equivalente

Instituição
proponente

Electrotécnica e de
Computadores

submetida

José Carlos Silva Cardoso
Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Engenharia Electrónica e
Electrotécnica 100 Ficha

submetida

José Manuel Ribeiro Baptista Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharia

Electrotécnica 100 Ficha
submetida

José Paulo Barroso de Moura
Oliveira

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Engenharia Eletrotécnica
e de Computadores 100 Ficha

submetida

Lio Fidalgo Gonçalves Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Matemática Aplicada 100 Ficha

submetida

Paulo Alexandre Cardoso Salgado
Professor
Associado ou
equivalente

Doutor
Engenharia
Electrotécnica e dos
Computadores

100 Ficha
submetida

Pedro Miguel Mestre Alves da
Silva

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica 100 Ficha

submetida

Raul Morais dos Santos
Professor
Associado ou
equivalente

Doutor
Engenharia
Electrotécnica e de
Computadores

100 Ficha
submetida

Salviano Filipe Silva Pinto Soares Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharia

Electrotécnica 100 Ficha
submetida

Sérgio Augusto Pires Leitão Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor

CTC da
Instituição
proponente

Engenharia Eletrotécnica 100 Ficha
submetida

Teresa Paula Coelho Azevedo
Perdicoulis

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor

CTC da
Instituição
proponente

PhD (Mathematics and
Computacional
Sciences)

100 Ficha
submetida

Maria Adelaide da Cruz Cerveira Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor

Estatística e
Investigação
Operacional

100 Ficha
submetida

Margarida da Conceição Rasteiro
Magano Lopes Rodrigues Liberato

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Física 100 Ficha

submetida
     1900  

<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.
19

5.4.1.2. Número total de ETI.
19

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: 19 100

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): 19 100
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https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/a3a0909a-6df8-ecbd-59e5-5e7127ae1d7b/annexId/b3047a63-bfc4-5528-2cd9-5e714629c109
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/a3a0909a-6df8-ecbd-59e5-5e7127ae1d7b/annexId/429e0a6f-dcc4-4d27-71ca-5e7146c4dd0b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/a3a0909a-6df8-ecbd-59e5-5e7127ae1d7b/annexId/d519fb35-5be7-116d-173b-5e71463d2d7f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/a3a0909a-6df8-ecbd-59e5-5e7127ae1d7b/annexId/5133f221-5f58-d38a-4192-5e714662ef28
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/a3a0909a-6df8-ecbd-59e5-5e7127ae1d7b/annexId/eef3c27e-6c35-c4aa-345a-5e714694eade
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/a3a0909a-6df8-ecbd-59e5-5e7127ae1d7b/annexId/3b360cca-32f4-8b9d-8dba-5e7146cd79d4
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/a3a0909a-6df8-ecbd-59e5-5e7127ae1d7b/annexId/1d5bafd6-ad6a-4e7d-8d9b-5e7512d571a0
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/a3a0909a-6df8-ecbd-59e5-5e7127ae1d7b/annexId/bcb3a81e-673e-bb20-8bcc-5e75124470c2
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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 16 84.210526315789 19

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 19

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 19 100 19

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 19

Pergunta 5.5. e 5.6.

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

O Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes da UTAD (Diário da República, 2.ª série, nº 85 de 3/5/2016)
e o Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes das Escolas da UTAD (Diário da República, 2.ª série, nº
94 de 16/5/2017) dão indicações precisas sobre avaliação a cada triénio a que o corpo docente é sujeito nas suas
diferentes vertentes de atividade.
Paralelamente, o corpo docente é avaliado anualmente pelos estudantes do ciclo de estudo, através de inquéritos
relativos à qualidade do ensino das Unidades Curriculares e ao desempenho pedagógico dos docentes. Estes são
elaborados pelo Gabinete de Gestão da Qualidade (GESQUA), e têm carácter obrigatório para o estudante, embora seja
dada oportunidade de não responder mediante justificação. Os resultados são comunicados aos docentes, para que
possam auto aferir o seu desempenho e propor alterações à estratégia, conteúdos, objetivos, ou outros parâmetros do
processo ensino-aprendizagem, de modo a melhorar o desempenho.

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

UTAD Teachers' Performance Assessment Regulation (DR, 2nd series, nº 85 of 3/5/2016) and UTAD School Teachers'
Performance Assessment Regulation (DR, 2nd series, nº 94 of 16/5/2017) offer precise indications on teachers'
assessment, to which the faculty members are subject, every three years. At the same time, through the application of
surveys teachers are evaluated annually by the students of each study cycle on the teaching quality and the
pedagogical performance of teachers in each Curricular Unit. These surveys are elaborated by the Quality Management
Office (GESQUA), and are compulsory for the student, although it is given an opportunity for justification in case the
student does not want to answer. The results are communicated to each teacher so that they can self-assess their
performance and to propose changes concerning pedagogical strategies, contents, objectives, or other parameters of
the teaching-learning process, in order to improve their pedagogical performance.

5.6. Observações:
<sem resposta>

5.6. Observations:
<no answer>

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

A Escola de Ciências e Tecnologia (ECT) tem como apoio de recursos humanos um conjunto de 12 funcionários
administrativos e técnicos, com a formação adequada para o suporte das tarefas extra-curriculares referentes ao
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curso. Na medida em que parte dos recursos técnicos, humanos e materiais são partilhados com outros cursos da
ECT, também estes
funcionários são partilhados nesse processo.
Este corpo de funcionários tem revelado excelente desempenho no apoio a outros cursos de 1o, 2o e 3o ciclo
leccionados na ECT, garantindo o apoio administrativo de toda a documentação inerente aos diversos cursos da ECT
e o auxílio técnico nas tarefas auxiliares necessárias em especial nos laboratórios de ensino e investigação.

6.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
The School of Science and Technology (ECT) has a human resources support staff of 12 administrative and technical
staff, with adequate training to support the extracurricular tasks related to the course. To the extent that some of the
technical, human and material resources are shared with other ECT courses, these
are shared in this process.
This staff has shown excellent performance in supporting other 1st, 2nd and 3rd cycle courses taught in ECT by
ensuring the administrative support of all the documentation inherent in the various ECT courses and the technical
assistance in the auxiliary tasks required in particular in the laboratories teaching and research.

6.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
A Escola de Ciências e Tecnologia apoia todos os cursos ancorados com os seus recursos humanos, com 5 técnicos
superiores que apoiam os laboratórios (2 com doutoramento e 3 com licenciatura), com 6 assistentes técnicos, (3 já
frequentaram o ensino superior e 3 com 12o ano), e com 1 assistente operacional (com o 6o ano de escolaridade).
Além do pessoal afecto à ECT a UTAD tem os serviços centrais de apoio (i) Serviços Académicos; (ii) Serviço de Apoio
ao Estudante; (iii) Serviços de Bibliotecas e Documentação; (iv) GESQUA - Gab de Qualidade de Ensino; (v) Gabinete
de Apoio a Projetos; (vi) Gabinete de Comunicação e Imagem; (vii) Serviços de Informática, (viii) GRIM Gabinete de
Relações Internacionais e Mobilidade.

6.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The School of Science and Technology supports all courses anchored with its human resources, with 5 superior
technicians who support the laboratories (2 with doctorates and 3 with bachelor's degree), with 6 technical assistants
(3 attended university and 3 the 12 years of schooling), and with 1 operational assistants (with the 6th year of
schooling).
In addition to personnel assigned to ECT, UTAD has the central support services (i) Academic Services; (ii) Student
Support Service; (iii) Library and Documentation Services; (iv) GESQUA - Quality of Education; (v) Project Support
Office; (vi) Communication and Image Office; (vii) IT Services, (viii) GRIM Office of International Relations and Mobility.

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

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

6.3. Assessment procedures of the non-academic staff and measures for its permanent updating and personal
development 

The evaluation of non-teaching workers is carried out through the application of the Integrated Management and
Performance Evaluation System in Public Administration (SIADAP), being biennial. The operational objectives, that
should be achieved by each evaluated of different functional areas, are agreed upon at the beginning of each
evaluative cycle. It is determined the skills that they must demonstrate in the professional group where they belong.
The results and competencies parameters are adjusted/aligned with the Institution's own strategic goals and mission.
The updating and professional development are accomplished through the realization of professional training actions
in relevant areas to the jobs, which take place in the University, with some training courses frequented abroad. Mobility
between services is carried out to better adaption of the workers' skills to the different functions to be developed.

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 Campus da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, abrange uma área de mais de 130 ha, com mais de 30
edifícios, dedicados ao ensino, à investigação e à prestação de serviços.

Para além das salas de aula na configuração plana e em anfiteatro, existem nas instalações da ECT laboratórios de
eletricidade/eletrónica, máquinas elétricas, automação, robótica, redes de computadores e salas de informática.
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Existem ainda:
Serviços de Documentação e Bibliotecas, Serviços de Recursos Humanos, Serviços Financeiros e Patrimoniais,
Serviços Académicos, Gabinete de Apoio à Inserção na Vida Ativa, Gabinete de Apoio a Projetos, Gabinete de Gestão
da Qualidade, Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade, Unidade de Apoio Técnico, Manutenção e Segurança
, Unidade de Microscopia Eletrónica, Serviços de Informática e Comunicações, a Reprografia e a Ação Social.

O acesso à Internet por Wi-Fi (eduroam), é generalizado nas instalações da UTAD.

7.1. Facilities used by the study programme (lecturing spaces, libraries, laboratories, computer rooms, ...):
The Campus of the University of Trás-os-Montes and Alto Douro, covers an area of   more than 130 ha, with more than
30 buildings, dedicated to teaching, research and the provision of services.

In addition to the classrooms in the flat, and amphitheater configuration, ECT facilities have laboratories of electricity /
electronics, electrical machines, automation, robotics, computer networks as well as computer rooms.

There are also:
Documentation Services and Libraries, Human Resources Services, Financial and Patrimonial Services, Academic
Services, Office for Supporting Inclusion in Active Life, Project Support Office, Quality Management Office,
International Relations and Mobility Office, Support Unit Technician, Maintenance and Security, Electronic Microscopy
Unit, Computer and Communications Services, Reprography and Social Action.

Internet access via Wi-Fi (eduroam) is widespread at UTAD facilities.

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

Existe uma oficina e diversos laboratórios de apoio ao Ensino nas áreas de:
Informática (várias salas com 6 a 20 computadores), Física, Automação, Robótica, Máquinas Elétricas, Electricidade e
Electrónica (2 laboratórios equipados com 9 postos de trabalho com Osciloscópio - 2 e 4 canais, geradores de sinais ,
fontes de alimentação e multímetros de elevada precisão), laboratório de Comunicações (redes de computadores,
antenas), e diverso software de simulação e modelação

A ECT possui ainda um armazém de componentes electrónicos de apoio às oficinas, quer avulsos quer em kits
didáticos.
No campus da UTAD, existe o acesso generalizado e gratuito à Biblioteca do Conhecimento B-On e à base de dados
on-line ISI Web Of Knowledge, permitindo pesquisar uma grande quantidade de jornais científicos por via eletrónica e
livros em formato digital e acesso aos repositórios digitais.

7.2. Main equipment or materials used by the study programme (didactic and scientific equipment, materials, and ICTs):
There is a workshop and several teaching support laboratories in the areas of: Informatics (several rooms with 6 to 20
computers), Physics, Automation, Robotics, Electric Machines, Electricity and Electronics (2 laboratories equipped
with 9 stations with Oscilloscope - 2 and 4 channels, signal generators, power supplies and high precision
multimeters), Communications Lab (computer networks, antennas), and various simulation and modeling software.

ECT also has a warehouse of electronic components to support workshops, either loose or in educational kits.
On the UTAD campus, there is widespread and free access to the B-On Knowledge Library and the online database ISI
Web Of Knowledge, allowing to search a large number of scientific journals electronically and books in digital format
and access to digital repositories.

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

INESC TEC Muito Bom UTAD 9

ISR Excelente Universidade
de Coimbra 1

IEETA Muito Bom Universidade
de Aveiro 1

CITTA Excelente Universidade
do Porto 1

CITAB Muito Bom UTAD 3
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IDL - Instituto Dom Luiz Excelente Universidade
de Lisboa

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/a3a0909a-6df8-ecbd-59e5-5e7127ae1d7b
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/a3a0909a-6df8-ecbd-59e5-5e7127ae1d7b
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. 

Para além de uma série de parcerias internacionais com universidades congéneres e empresas, nacionais e
estrangeiras, há uma série de projetos que têm vindo a ser executados em consórcio, ou estão em andamento, os
quais se listam a título de exemplo:

GESTÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PME’S, consultadoria com o orçamento global de 186.475€, 2014-2016

ENTIC – Gestão Inteligente e Sustentável da Energia para a Competitividade das PME’s . Programa Operacional de
Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal (POCTEP). 2012

FOCUS - “Advances in FOrestry Control and aUtomation Systems in Europe”. FP7. Verba Total e do INESC-TEC: €
4.053.618,95 (INESC TEC € 607 838.75). De 01-01-2014 a 30-06-2016.

AGRINUPES – “Integrated monitoring and control of water, nutrients and plant protection products towards a
sustainable agricultural sector”. ERA-NET Cofund WaterWorks2015. Verba Total e do INESC-TEC: € 1.080.448,80
(INESC TEC € 121 094.00). De 01-04-2017 a 30-06-2020.

SIAPD - 01.2019 – 12.2021 – Sistema Integrado de Apoio ao Combate de Pragas e Doenças and Cooperative Robot for
Vineyards – (POCTEP/INTERREG - UTAD (leader), DRAPN (Portugal) e DGAG (Espanha) - Project Manager and
Principal Researcher - Total Budget Consortium 383.952,49€ - UTAD – 122.002,17€.

AGRILINK. Agricultural Knowledge: Linking farmers, advisors and researchers to boost innovation. Project ID: 727577.
2017-06-01 to 2021-05-31. Total budget 4.999.966,49 €. UTAD: 390.493,13 €. RIA - Research and Innovation action.

Project ROMOVI - 01.2017 - 10.2019 - Modular and Cooperative Robot for Vineyards – (P2020 - TEKEVER (leader),
INESCTEC e ADVID) - Project Manager and Principal Researcher. Total Budget 1027k€ - INESCTEC – 202.000,00€.

INDTECH 4.0 - "Novas tecnologias para fabricação inteligente”. Referência Programa Portugal 2020. Valor do
financiamento: 228.065 Euros (UTAD) / 9.267.742 Euros (Valor global)

PARRA – “Plataforma integrAda de monitoRização e avaliação da doença da flavescência douRada na vinhA”. Projecto
I&DT Empresas em Co-Promoção (Aviso n.º 08/SI/2015, I&DT - Projeto em copromoção, Referência nº 3447, co-
financiado pelo FEDER através do COMPETE 2020 (POCI). Consórcio formado pela empresa TEKEVER, Universidade
de Trás-osMontes e Alto Douro (UTAD), e outros, com um financiamento total de 1.043.231,24 €, cabendo à UTAD
248.735,43 €. De: 01/04/2016 a 31/03/2019

INNPORT – “Otimização do processo de envelhecimento do vinho do Porto Tawny.”. Cooperação para a Inovação,
Referência 55333, financiado pelo Programa de Desenvolvimento Rural (PRODER). Proposto pela empresa Vallegre -
Vinhos do Porto, S.A, cabendo à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro um financiamento de 293.795,22€.

REVEAL Projecto I&DT Empresas em Co-Promoção .FEDER através do COMPETE 2020.Proposto pelo consórcio
formado pela empresa TEKEVER, Universidade de Trás-osMontes e Alto Douro (UTAD). Financiamento total de
540.733,17 €, UTAD de 157.701,27 €. Data de início: 01/09/2018; Data final: 31/03/2021

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. 

In addition to a series of international partnerships with similar universities and companies, national and foreign, there
are a number of projects that have been carried out in consortium, or are in progress, which are listed as an example:

ELECTRICAL ENERGY MANAGEMENT IN SMEs, consultancy with a global budget of € 186,475, 2014-2016

ENTIC - Intelligent and Sustainable Energy Management for the Competitiveness of SMEs. Operational Program for
Cross-Border Cooperation Spain-Portugal (POCTEP). 2012

FOCUS - “Advances in FOrestry Control and Automation Systems in Europe”. FP7. Total and INESC-TEC funds: €
4,053,618.95 (INESC TEC € 607 838.75). From 01-01-2014 to 30-06-2016.

AGRINUPES - “Integrated monitoring and control of water, nutrients and plant protection products towards a
sustainable agricultural sector”. ERA-NET Cofund WaterWorks2015. Total and INESC-TEC funds: € 1,080,448.80 (INESC

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/a3a0909a-6df8-ecbd-59e5-5e7127ae1d7b
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/high-level-activities/formId/a3a0909a-6df8-ecbd-59e5-5e7127ae1d7b
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TEC € 121 094.00). From 01-04-2017 to 30-06-2020.

SIAPD - 01.2019 - 12.2021 - Integrated Support System for Combating Pests and Diseases and Cooperative Robot for
Vineyards - (POCTEP / INTERREG - UTAD (leader), DRAPN (Portugal) and DGAG (Spain) - Project Manager and
Principal Researcher - Total Budget Consortium 383,952.49 € - UTAD - 122,002.17 €

AGRILINK. Agricultural Knowledge: Linking farmers, advisors and researchers to boost innovation. Project ID: 727577.
2017-06-01 to 2021-05-31. Total budget 4.999.966,49 €. UTAD: 390.493,13 €. RIA - Research and Innovation action.

Project ROMOVI - 01.2017 - 10.2019 - Modular and Cooperative Robot for Vineyards – (P2020 - TEKEVER (leader),
INESCTEC e ADVID) - Project Manager and Principal Researcher. Total Budget Consortium 1027k€ - INESCTEC –
202.000,00€.

INDTECH 4.0 - "New technologies for intelligent manufacturing”. Portugal 2020 Program Reference. Funding amount:
228,065 Euros (UTAD) / 9,267,742 Euros (Global amount)

PARRA - “Integrated monitoring and evaluation platform for golden flavescence disease in the vineyard”. I&DT
Companies in Co-Promotion Project (Notice nº 08 / SI / 2015, I&DT - Project in co-promotion, Reference nº 3447, co-
financed by FEDER through COMPETE 2020 (POCI). Consortium formed by the company TEKEVER, Universidade de
Trás -osMontes and Alto Douro (UTAD), and others, with a total financing of € 1,043,231.24, with UTAD being charged €
248,735.43.

INNPORT – “Optimization of the aging process of Tawny Port wine”. Cooperation for Innovation, Reference 55333,
financed by the Rural Development Program (PRODER). Proposed by the company Vallegre - Vinhos do Porto, S.A,
with the University of Trás-os-Montes and Alto Douro receiving a financing of € 293,795.22.

REVEAL - Project I&DT Companies in Co-Promotion .FEDER through COMPETE 2020. Proposed by the consortium
formed by the company TEKEVER, University of Trás-osMontes and Alto Douro (UTAD). Total financing of € 540,733.17,
UTAD of € 157,701.27. Start date: 01/09/2018; Final date: 03/31/2021

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:

Com base nos dados disponível pelo MCTES (infocursos.mec.pt), a empregabilidade dos diplomados por esta
instituição, na área, ronda os 97%. A mesma fonte apresenta uma empregabilidade em linha com os valores
apresentados por instituições de ensino superior que têm a mesma formação.

Os valores publicados são um resultado da continua procura do mundo empresarial pela formação de jovens nesta
área de engenharia.

Na região em que a instituição se encontra, o surgimento de empresas de índole tecnológica cria pressão na procura
de diplomados, o que tudo indica que no futuro a taxa de empregabilidade dos graduados continue dentro dos valores
atuais.

9.1. Evaluation of the employability of graduates by similar study programmes, based on official data:
Based on the data available from MCTES (infocursos.mec.pt), the employability of graduates from this institution in the
area is around 97%. The same source shows employability in line with the figures presented by higher education
institutions that have the same training.

The published values are a result of the continuous search of the business world for the training of young people in
this engineering area.

In the region where the institution is located, the emergence of companies of a technological nature creates pressure
on the demand for graduates, which indicates that in the future the employability rate of graduates will remain within
the current values.

9.2. Avaliação da capacidade de atrair estudantes baseada nos dados de acesso (DGES):
Segundo os dados oficiais disponíveis, a área de estudos em Electrotecnia e de Computadores na UTAD tem atraído
candidatos que preenchem as vagas legalmente disponíveis. 

Os candidatos são preferencialmente do norte do país com relevo para os distritos de Vila Real, Porto e Braga.
Com a procura que existe em formação nesta área, não só por candidatos ao ensino superior, como por
empregadores, prevê-se que a atractividade desta formação se mantenha num futuro próximo.

9.2. Evaluation of the capability to attract students based on access data (DGES):
According to official data available, the area of studies in Electrotechnics and Computers at UTAD has attracted
candidates who fill the vacancies legally available.
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Candidates are preferably from the north of the country with emphasis on the districts of Vila Real, Porto and Braga.
With the demand that exists in training in this area, not only by candidates for higher education, but also by employers,
the attractiveness of this training is expected to remain in the near future.

9.3. Lista de eventuais parcerias com outras instituições da região que lecionam ciclos de estudos similares: 
A UNorte, que envolve as Universidades de Trás-os-Montes e Alto Douro, Porto e Minho, “constitui uma iniciativa
pioneira e histórica para a Região do Norte e para Portugal”, visando a cooperação estratégica entre estas instituições
de referência, de forma a permitir “enfrentar os desafios e oportunidades que se colocam à escala nacional e no plano
internacional”.
Quer no âmbito deste consórcio, quer na realidade do dia-a-dia, há uma grande troca de experiências entre os
docentes destas instituições, que se tem mantido estável ao longo dos anos, constituindo verdadeiras parcerias "de
facto". Estas abrangem também universidades e politécnicos de outras regiões do País. O facto de muitos docentes
pertencerem a Centros de Investigação onde outras Universidades têm também assento e que têm programas de
cooperação inter-institucional próprios faz com que haja um quadro de cooperação permanente e aberta, em termos
pedagógicos e científicos, na área da Engenharia Eletrotécnica.

9.3. List of eventual partnerships with other institutions in the region teaching similar study programmes: 
UNorte, which involves the UTAD, Porto and Minho, “constitutes a pioneering and historic initiative for the Northern
Region and for Portugal”, aiming at the strategic cooperation between these reference institutions, in such a way to
allow “to face the challenges and opportunities that arise at the national scale and at the international level”.
Both within the scope of this consortium and in the day-to-day reality, there is a great exchange of experiences
between the professors of these institutions, which has remained stable over the years, constituting true "de facto"
partnerships. These also cover universities and polytechnics from other regions of the country. The fact that many
professors belong to Research Centers where other Universities also have a seat and that have their own inter-
institutional cooperation programs means that there is a permanent and open cooperation framework, in pedagogical
and scientific terms, in the area of   Electrotechnical Engineering.

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: 

Todas as instituições nacionais e europeias que consultamos oferecem mestrados em Engenharia Eletrotécnica e de
Computadores, ou similares, com o mesmo número de créditos e estruturadas na sua maioria em 4 semestres. A larga
maioria oferece percursos alternativos, sendo os mais comuns a Energia, as (Tele)comunicações, a Microeletrónica e
a Automação.
Outras universidades de referência a nível nacional ainda não disponibilizam os dados referentes a um 2º ciclo de
estudos na área, por razões evidentes (estão em processo de adequação dos respetivos Mestrados Integrados).
A título de exemplo podemos apontar os cursos do ISEP (5 cursos na área), IP LEiria, IP Lisboa, a Deft University
(Holanda), Polytechnic University of Catalonia (Espanha) e Darmstadt University of Applied Sciences, podendo
apontar-se muitos outros casos semelhantes.

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

All the national and European institutions that we consulted offer master's degrees in Electrical and Computer
Engineering, or similar, with the same number of credits and structured mostly in 4 semesters. The vast majority offer
alternative routes, the most common being Energy, (Tele) communications, Microelectronics and Automation.
Other reference universities at national level do not yet provide data on a 2nd cycle of studies in the area, for obvious
reasons (they are in the process of adapting the respective Integrated Masters).
As an example, we can point out the ISEP courses (5 courses in the area), IP LEiria, IP Lisboa, Deft University
(Netherlands), Polytechnic University of Catalonia (Spain) and Darmstadt University of Applied Sciences, with many
others similar cases.

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

O objectivo associado ao segundo ciclo (120 ECTS, 4 semestres) é o de dotar os estudantes de uma formação
especializada em determinado percurso, na área de da Engenharia ELetrotécnica e de Computadores. Dentro desta
área os percursos mais apontados são Energia, as (Tele)comunicações, a Microeletrónica e a Automação. Em
qualquer um destes percursos pretende -se dotar os estudantes de competências específicas que lhes permitam uma
maior facilidade na integração do mercado de trabalho e que, em simultâneo, sejam veículos de inovação e de
competências que permitam a melhoria da cadeia de valor das empresas.

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

The objective associated with the second cycle (120 ECTS, 4 semesters) is to provide students with specialized
training in a given path, in the area of Electrical and Computer Engineering. Within this area the most pointed routes
are Energy, (Tele) communications, Microelectronics and Automation. In any of these paths, it is intended to provide
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students with specific skills that allow them to more easily integrate into the labor market and that, at the same time,
are vehicles of innovation and skills that allow the improvement of the companies' value chain.

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

O curso está devidamente enquadrado nos objetivos da UTAD e é estratégico para o departamento que o coordena.

O corpo docente, do curso proposto:
- é comum aos cursos de Licenciatura e Mestrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, que têm vindo a
ser ministrados na UTAD.
- todo doutorado, detém experiência profissional em todas as áreas do curso.
- desenvolve trabalhos em centros de investigação, reconhecidos pela FCT, bem como no tecido empresarial da região
e a nível nacional. 

A experiência adquirida em três décadas no ensino/aprendizagem em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
com bom feedback dos alunos e empregadores no mercado de trabalho.

Elevada empregabilidade na área de Engenharia Engenharia Eletrotécnica e de Computadores.

Muitos trabalhos desenvolvidos pelos docentes permitem a integração de alunos em projetos de investigação
nacionais e internacionais, refletindo-se na produtividade científica, no reconhecimento das competências dos alunos
através de bolsas e de prémios e na criação de empresas na incubadora da UTAD.

O rácio aluno/docente neste curso permite realizar um acompanhamento efetivo dos alunos, procurando conferir aos
mesmos competências científicas e tecnológicas, com capacidade de inovação e investigação.

A UTAD dispõe de recursos singulares no Campus para o ensino, investigação, extensão e lazer, entre eles, os
Laboratórios, Jardim Botânico e Infraestruturas Desportivas.

12.1. Strengths:
The course is properly aligned in the UTAD objectives and is strategic for the department in which it is hosted.

The teaching staff is:
- common to bachelor and Master courses in Electrical and Computer Engineering, that have being taught at UTAD. 
- all have a PhD degree with professional experience in all course areas
- are deeply involved in research centers, recognized by the FCT, as well as in regional and national business
community.

The experience acquired along three decades in teaching/learning of Electrical and Computers Engineering, resulting
in a good feedback both by students and employers in the job market. 

High employability in the Electrical and Computers Engineering area.

Many works conducted by lecturers allow integration of students in national and international research projects. This
is reflected in the scientific productivity, recognizing of student’s skills through scholarships and prizes, and in
creation of companies at the UTAD's business incubator.

The ratio student/lecturer student in this course, enables a high-quality education through with excellent proximity
level between teachers and students, seeking to provide students with scientific and technological skills, and
capacities to perform innovation and research activities.

12.2. Pontos fracos:
Docentes têm uma 
- elevada carga burocrática tendo de desenvolver muitas atividades que deveriam ser executadas por pessoa de
secretariado.
- grande dispersão em termos da quantidade e diversidade de unidades curriculares a lecionar.

Número reduzido de licenças sabáticas no departamento de engenharias, impede uma maior dedicação às vertentes
de investigação e de extensão à comunidade.

Falta de investimento na renovação laboratorial e não renovação do corpo docente nos últimos anos.

O tempo reduzido de acesso livre aos laboratórios especializados pelos alunos, devido às restrições
orçamentais que impede a duplicação de laboratórios.

As visitas diminutas dos alunos aos complexos empresariais de referência, igualmente, devido às restrições
orçamentais, são superadas por seminários e workshops realizados na UTAD.

12.2. Weaknesses:
Lecturers have:
- High bureaucratic burden as they have to perform lots of activities which should be executed by secretarial staff
- a great teaching dispersion both in the number and diversity of curricular units they have to teach.
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The reduced sabbaticals licenses at Engineering Department prevents a better focus on areas of research and
community outreach.

Lack of investments in the laboratory equipment and no renovation of staff in the last years.

Students have limited time to use specialized laboratories due to budget constraints that prevents duplication of
laboratories.

The low number of study trips to companies of reference, due to economic constrains, are overcome by seminars /
workshops carried at UTAD.

12.3. Oportunidades:
O cada vez maior desenvolvimento das áreas tecnológicas afins à Engenharia Eletrotécnica e da Computação.

A UTAD é a única Universidade do interior norte do país, permitindo que alunos desta região possam estudar,
restringindo alguns constrangimentos económicos das respetivas famílias.

Dado o número reduzido de empresas tecnológicas na região, a UTAD tem sido reconhecida como sendo um polo de
desenvolvimento da região, quer em termos de inovação, quer de investigação.

Os docentes do curso são frequentemente solicitados a colaborarem com empresas / instituições da região através de
investigação aplicada, nomeadamente em agricultura de precisão, agricultura sustentável, eficiência e
sustentabilidade energética e saúde.

Devido ao reduzido tecido empresarial local, a UTAD e a Escola de Ciência e Tecnologia (ECT) têm efetivado
colaborações com Instituições de ensino e empresariais, quer a nível nacional, quer internacional.

A UTAD está inserida numa numa região com qualidade de vida, segurança, com fáceis acessibilidades, ambiente rural
e urbano e custo de vida relativamente baixo. O custo de habitação para estudantes deslocados na cidade de Vila Real
são baixos comparados com outras cidades Portuguesas.

12.3. Opportunities:
The ever-increasing development of areas related with Electrical engineering and Computation.

UTAD is the only university in the interior north of Portugal, allowing students to study this region, restricting some
economic constraints of the respective families.

Given the small number of technology companies in the region, UTAD has been recognized as a center of development
in the area, both in terms of innovation or research.

The faculty members are often asked to collaborate with companies / institutions in the region through applied
research, particularly in precision agriculture, sustainable agriculture, efficiency and sustainability energy and health
research.

Due to the small local businesses, UTAD and ECT have made effective collaborations with educational institutions and
business, both nationally and internationally.

UTAD in a region with good: quality of life, security, accessibility, rural and urban environment and relatively low cost
of living is also an opportunity. The renting costs of displaced students are much lower in UTAD than in the main
Portuguese cities. 

12.4. Constrangimentos:
Existe um número considerável de Universidades no País. A UTAD tem fomentado a rede de antigos alunos, como
forma de cativar potenciais candidatos.

O número de candidatos ao ensino superior está a diminuir, devido à baixa taxa de natalidade e à diminuição da
procura das áreas das engenharias, também, decorrente, além do mais, do desinteresse da comunidade estudantil
pela matemática e a física. 

A UTAD e a ECT têm procurado angariar alunos nos Países e Regiões de Língua Oficial Portuguesa e outros, devendo
aumentar a oferta educativa em Inglês.

Num cenário de agravamento das restrições orçamentais poderá haver dificuldades na requalificação de estruturas e
equipamentos, como poderão, ainda, levar a uma sobrecarga de serviço docente e à impossibilidade de substituição e
contratação de novos funcionários docentes e não docentes.

Eventuais problemas financeiros familiares derivados da situação económica e a desertificação do interior podem
condicionar o número de candidatos ao curso.

12.4. Threats:
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There is a considerable number of universities in Portugal. UTAD has fostered alumni network as a way of attracting
potential candidates.

The number of applicants to higher education is declining due to low birth rate and declining demand in the areas of
engineering, also due, moreover, the lack of interest of the student community in mathematics and physics.

UTAD and ECT have sought to recruit students from other Countries and Regions especially of official Portuguese
Language, therefore, educational offer in English should be increased.

In a worsening scenario of budgetary constraints, there may be difficulties in rehabilitation of structures and
equipment, as may also lead to an overload of teaching working and the impossibility of replacing and hiring new
employees, both teachers and staff.

Possible financial problems of families caused by the economic situation and the desertification of the interior may
constrain the number of applicants for the course.

12.5. Conclusões:
O ciclo de estudos proposto fornece uma formação sólida na área de Engenharia Eletrotécnica e de
Computadores.

Existe um corpo docente com experiência no ensino da Eletrotecnia e Computadores disponível para lecionar o curso
proposto.

Os alunos que frequentaram os cursos de licenciatura e mestrado na UTAD e discentes deste corpo docente,
obtiveram competências e formação sólidas na área de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores demonstrada
pela alta taxa de empregabilidade e pelo número significativo de países onde exercem a sua profissão.

Destacam-se as parcerias nacionais e internacionais e de extensão à comunidade onde os docentes intervêm.

Em suma, as condições proporcionadas pela UTAD para a criação do curso são bastante positivas, apesar dos
constrangimentos orçamentais existentes.

12.5. Conclusions:
The course proposed provides a solid background in Electrical and Computer Engineering area.

There is a faculty with expertise in teaching electrical and computer engineering available for teaching the
proposed course.

Scholars who attended to bachelor and master courses at UTAD and students of this faculty, had skills and
solid training in the area of Electrical and Computer Engineering demonstrated by the high rate of
employability and the significant number of countries where they practice their profession.

Several national and international projects and outreach to the community can
be highlighted, where the teachers are involved in partnerships.

In short, the conditions provided by UTAD for the creation of the course are very positive, despite of the existing
budget constraints.


