
FICHA DA UNIDADE CURRICULAR 

(ano letivo 2022/2023) 
  

1. Identificação e alocação da Unidade Curricular 

Escola Escola de Ciências e Tecnologia 

Departamento Engenharias 

Código do curso  

Designação do curso Pós-graduação em Engenharia Mecatrónica 

Código da Unidade Curricular  

Designação da Unidade Curricular Materiais e Processos Tecnológicos Avançados 
 

Regente da unidade curricular 

Nome Categoria 

Paula Luisa Nunes Braga da Silva Professora Auxiliar 
 

Docentes que lecionam a Unidade Curricular 

Nome(s) Categoria(s) 

  

  
 

  

2. Informações Gerais 

Carga letiva/horas de contacto/ECTS 

Trabalho autónomo (horas) Distribuição das horas de contacto Total (horas) ECTS 

102.00 
T PL 

30.00 30.00 
 

162 6.00 
 

Horários das aulas 

 
 

Horário de atendimento aos estudantes 

 
 

  

3. Objectivos, conteúdos programáticos e métodos de ensino 

Objectivos da Unidade Curricular e competências a desenvolver (máximo 1000 caracteres)  

Relativamente ao conteúdo de ciência dos materiais, o aluno deverá ficar a saber distinguir as propriedades físicas, 
mecânicas e elétricas dos vários materiais, assim como a seleção de materiais. Nos processos de fabrico, o aluno 
deverá distinguir e caracterizar a conformação plástica em massa, conformação plástica de chapa, processos de 
corte, fundição e soldadura. A relação entre microestrutura e defeitos com os processos de fabrico. 
O aluno deverá adquirir os conhecimentos relativos aos fundamentos mais relevantes do processamento industrial 
dos materiais. 

Conteúdos programáticos (máximo 1000 caracteres)  

1)Materiais industriais e introdução à Ciência dos Materiais: Propriedades. Polímeros, Ligas Metálicas, Materiais 

Cerâmicos, Magnéticos, Semicondutores. 
2) Materiais cristalinos, imperfeições na rede cristalina 
3) Diagramas de fase binários; Diagrama das ligas Ferro Carbónicas 
4) Propriedades elétricas dos metais e semicondutores 
5) Propriedades Mecânicas e Térmicas 
6) Materiais magnéticos e dielétricos 
7) Materiais não cristalinos 
8) Materiais poliméricos e compósitos 
9) Ensaios mecânicos: tração, compressão, dureza, fratura, fadiga 
10) Corrosão e degradação dos materiais 
11)Conformação Plástica 
Classificação dos Processos de Conformação Plástica; Aplicações. Máquinas Ferramentas para Conformação Plástica;  
12) Processos Tecnológicos 
Forjamento; Laminagem; Extrusão; Estiramento; Corte; Estampagem; Quinagem.  
13) Maquinagem 
Maquinagem por arranque de apara e suas principais características; Máquinas-ferramentas "convencionais": Torno; 
Furadora; Fresadora; Mandriladora; Rectificadora; Noções sobre sequências de maquinagem. Máquinas ferramenta 
CNC: tornos e centros de maquinagem. Fenomenologia do corte: Grandezas de corte e grandezas da apara; o 
Formação da apara; Força e potência de maquinagem;  
14) Ferramentas de corte: Caracterização geométrica; Materiais e desgaste, vida das ferramentas de corte; Fluidos 
de corte; 
Acabamento superficial.  
15) Fundição  



Principais ligas de fundição e suas características tecnológicas. Tipos de Fundição, Defeitos de Fundição 
16)Soldadura 
Tipos de soldadura. 
Caracterização microstrutural das zonas soldadas 
Defeitos 

Planificação da actividade letiva (de acordo com calendário escolar) - (preenchimento facultativo)  

- 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da Unidade 
Curricular (máximo 1000 caracteres)  

Os conteúdos programáticos propostos nesta unidade curricular abordam os conceitos fundamentais sobre seleção 
de materiais e os processos tecnológicos. A correspondência entre os conteúdos programáticos e as competências 
específicas a desenvolver definidas nos objetivos da Unidade Curricular é direta. 

Metodologias de ensino/aprendizagem utilizadas (métodos de trabalho, funcionamento da UC, recursos necessários
, etc.)  
(máximo 1000 caracteres)  

A metodologia de ensino/aprendizagem tem como base as tipologias: Teóricas, Práticas Laboratoriais. Os conteúdos 
programáticos são apresentados de forma expositiva e demonstrativa, utilizando se os meios de multimédia 
existentes. Paralelamente propor-se-ão trabalhos práticos com o intuito de estimular os alunos no sentido de se dar 
continuidade aos conceitos teóricos expostos. 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da Unidade 
Curricular (máximo 3000 caracteres)  

A apresentação dos conceitos (nas aulas teóricas) e a resolução orientada de trabalhos práticos (nas aulas práticas 
laboratoriais) fornece aos alunos as competências básicas para o dimensionamento de elementos mecânicos. Essas 
competências serão reforçadas com a proposta de um trabalho obrigatório de projeto de um sistema mecânico. 

4. Metodologia de avaliação 

Modos de avaliação, necessidade de inscrição prévia a provas e condições de transição entre modos  

 1. Modos de Avaliação: Modo 1 (avaliação contínua), Modo 2 (avaliação complementar) e Modo 3 (avaliação por 
exame). 
2. Transição entre modos: 
a) Consideram-se admitidos ao Modo 2 de avaliação, os alunos cuja classificação final ponderada nas provas escritas, 
realizados no âmbito do Modo 1 de avaliação, não seja igual ou superior a 9.5 valores. A avaliação complementar 
consistirá na realização de nova prova escrita de avaliação, que deverá ser entregue até à data do exame da época 
normal. 
b) São admitidos ao Modo 3 de avaliação os alunos inscritos na UC e que não tenham sido aprovados pelo Modo 1 
ou pelo Modo 2 de avaliação. 
3. Só são admitidos a provas de avaliação os alunos inscritos na UC e que façam inscrição prévia nessas provas no 
SIDE. 
 

Critérios mínimos de admissão a exame  

Não são exigidos critérios mínimos para a admissão a exame. 

Descrição dos modos de avaliação, respeitando o artigo 13º do capítulo IV do regulamento pedagógico 
da UTAD (incluindo calendarização e fórmula de cálculo). 

1. A avaliação contínua (Modo 1) consiste na realização de 1 testes escritos e de um trabalho prático. 
2. A classificação do Modo 1 (C) é a média aritmética das classificações do teste escrito (TE) e do trabalho prático 
(TP): C=(TE+TP)/2. 
3. Consideram-se aprovados na UC os alunos que obtenham em cada teste uma classificação (TE e TP) igual ou 
superior a 7 valores, e que obtenham no Modo 1 uma classificação (C) igual ou superior a 10 valores, sendo a 
classificação final da UC (CF) igual a C. 
4. A avaliação por exame consiste numa prova escrita, que incide sobre toda a matéria sumariada. 
5. A prova escrita da avaliação por exame terá lugar na época normal de exame ou na época de recurso. 
6. A classificação final da UC (CF), após a prova escrita da avaliação de exame, é a classificação da prova escrita de 
exame. 

5. Bibliografia 

Recomendada 

Título Autor(es) 

Princípios de ciência e engenharia dos materiais William F. Smith 

Materials Science and Engineering: An Introduction 
William D. Callister, Jr., David G. 
Rethwisch 

The Science and Engineering of Materials by Askeland 
Donald R., Fulay, Pradeep P., 
Wright, Wendelin J. 

Tecnologia Mecânica, Vol. II Vicent Chiaverini 
 

Complementar 

Título Autor(es) 



  

  
 

  

Regente da Unidade Curricular: 

 Data 
 

 



FICHA DA UNIDADE CURRICULAR 

(ano letivo 2022/2023) 
  

1. Identificação e alocação da Unidade Curricular 

Escola Escola de Ciências e Tecnologia 

Departamento Engenharias 

Código do curso  

Designação do curso Mestrado em Engenharia Mecatrónica 

Código da Unidade Curricular  

Designação da Unidade Curricular Componentes de Sistemas Mecânicos 
 

Regente da unidade curricular 

Nome Categoria 

Fábio André Magalhães Pereira Professor Auxiliar 
 

Docentes que lecionam a Unidade Curricular 

Nome(s) Categoria(s) 

  

  
 

  

2. Informações Gerais 

Carga letiva/horas de contacto/ECTS 

Trabalho autónomo (horas) Distribuição das horas de contacto Total (horas) ECTS 

102.00 
TP PL 

30.00 30.00 
 

162 6.00 
 

Horários das aulas 

 
 

Horário de atendimento aos estudantes 

 
 

  

3. Objectivos, conteúdos programáticos e métodos de ensino 

Objectivos da Unidade Curricular e competências a desenvolver (máximo 1000 caracteres)  

O principal objetivo desta unidade curricular consiste no desenvolvimento de competências para o dimensionamento 
e seleção de componentes mecânicos sujeitos à ação de cargas estáticas ou dinâmicas, de modo a serem 
incorporados em equipamentos estruturais, máquinas ou órgãos mecânicos de média complexidade. 

Conteúdos programáticos (máximo 1000 caracteres)  

1. Fundamentos. 
1.1 Materiais 
1.2 Análise de cargas e tensões 
1.3 Prevenção de falhas. 

2. Eixos e árvores. 
2.1 Dimensionamento às cargas estáticas. 
2.2 Efeito da tensão média; Goodman e Soderberg. 
2.3 Concentração de tensões. 
2.4 Materiais. 
2.5 Deformações admissíveis. 
3. Elementos de ligação - Parafusos e peças roscadas. 
3.1 Nomenclatura e normalização 
3.2 Mecânica do movimento dos parafusos 
3.3 Tensões nas roscas dos parafusos 
3.4 Parafusos de ligação 
3.5 Ligações aparafusadas submetidas ao corte 
3.6 Carregamento excêntrico 
4. Uniões de veios. 
4.1 Desalinhamento de veios 
4.2 Uniões rígidas 
4.3 Uniões flexíveis 
4.4Uniões universais 
5. Molas. 
5.1 Tensões nas molas helicoidais 
5.2 Deformação das molas helicoidais 
5.3 Dimensionamento das molas helicoidais 
5.4 Molas helicoidais de torção 



5.5 Molas de lâmina 
5.6 Barras de torção 
6. Chumaceiras de rolamento. 
6.1 Cálculo da vida nominal  
6.2 Seleção do tipo e do tamanho de um rolamento 
6.3 Montagem e desmontagem de rolamentos 
6.4 Lubrificação 
7. Transmissões mecânicas flexíveis. 
7.1 Elementos para o tipo de transmissão a adotar 
7.2 Projeto de transmissões por correias 
7.3 Projeto de transmissões por correntes 
7.4 Análise dinâmica de transmissões por correias e por correntes 

Planificação da actividade letiva (de acordo com calendário escolar) - (preenchimento facultativo)  

- 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da Unidade 
Curricular (máximo 1000 caracteres)  

Os conteúdos programáticos propostos nesta unidade curricular abordam os conceitos fundamentais de 
dimensionamento e seleção de alguns dos elementos mecânicos mais comuns. A correspondência entre os conteúdos 
programáticos e as competências específicas a desenvolver definidas nos objetivos da Unidade Curricular é direta. 

Metodologias de ensino/aprendizagem utilizadas (métodos de trabalho, funcionamento da UC, recursos necessários
, etc.)  
(máximo 1000 caracteres)  

A metodologia de ensino/aprendizagem tem como base as tipologias: Teóricas, Teórico-Práticas. Os conteúdos 
programáticos são apresentados de forma expositiva e demonstrativa, utilizando se os meios de multimédia 
existentes. Paralelamente propor-se-ão exercícios práticos com o intuito de estimular os alunos no sentido de se dar 
continuidade aos conceitos teóricos expostos. 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da Unidade 
Curricular (máximo 3000 caracteres)  

A apresentação dos elementos mecânicos e da formulação analítica de dimensionamento/seleção e a resolução 
orientada de exemplos práticos (nas aulas teórico-práticas) fornece aos alunos as competências básicas para o 
dimensionamento de elementos mecânicos. Essas competências serão reforçadas com a proposta de um trabalho 
obrigatório de projeto de um sistema mecânico realizado nas aulas de prática laboratorial (PL). 

4. Metodologia de avaliação 

Modos de avaliação, necessidade de inscrição prévia a provas e condições de transição entre modos  

 1. Modos de Avaliação: Modo 1 (avaliação contínua), Modo 2 (avaliação complementar) e Modo 3 (avaliação por 
exame). 
2. Transição entre modos: 
a) Consideram-se admitidos ao Modo 2 de avaliação, os alunos cuja classificação final ponderada nas provas escritas, 
realizados no âmbito do Modo 1 de avaliação, não seja igual ou superior a 9.5 valores. A avaliação complementar 
consistirá na realização de nova prova escrita de avaliação, que deverá ser entregue até à data do exame da época 
normal. 
b) São admitidos ao Modo 3 de avaliação os alunos inscritos na UC e que não tenham sido aprovados pelo Modo 1 
ou pelo Modo 2 de avaliação. 
3. Só são admitidos a provas de avaliação os alunos inscritos na UC e que façam inscrição prévia nessas provas no 
SIDE. 
 

Critérios mínimos de admissão a exame  

Não são exigidos critérios mínimos para a admissão a exame. 

Descrição dos modos de avaliação, respeitando o artigo 13º do capítulo IV do regulamento pedagógico 
da UTAD (incluindo calendarização e fórmula de cálculo). 

1. A avaliação contínua (Modo 1) consiste na realização de 1 testes escritos e de um trabalho prático. 
2. A classificação do Modo 1 (C) é a média aritmética das classificações do teste escrito (TE) e do trabalho prático 
(TP): C=(TE+TP)/2. 
3. Consideram-se aprovados na UC os alunos que obtenham em cada teste uma classificação (TE e TP) igual ou 
superior a 7 valores, e que obtenham no Modo 1 uma classificação (C) igual ou superior a 10 valores, sendo a 
classificação final da UC (CF) igual a C. 
4. A avaliação por exame consiste numa prova escrita, que incide sobre toda a matéria sumariada. 
5. A prova escrita da avaliação por exame terá lugar na época normal de exame ou na época de recurso. 
6. A classificação final da UC (CF), após a prova escrita da avaliação de exame, é a classificação da prova escrita de 
exame. 

5. Bibliografia 

Recomendada 

Título Autor(es) 



Projecto de Órgãos de Máquinas 
C. Moura Branco, J. Martins 
Ferreira, J. Domingos da Costa, A. 
Silva Ribeiro 

Mechanical Engineering Design 
 
Shigley, J. E 
 

Projeto de Máquinas: Uma Abordagem Integrada Robert L. Norton 
 

Complementar 

Título Autor(es) 

  

  
 

  

Regente da Unidade Curricular: 

 Data 
 

 



FICHA DA UNIDADE CURRICULAR 

(ano letivo 2022/2023) 
  

1. Identificação e alocação da Unidade Curricular 

Escola Escola de Ciências e Tecnologia 

Departamento Engenharias 

Código do curso  

Designação do curso Pós Graduação em Mecatrónica 

Código da Unidade Curricular  

Designação da Unidade Curricular Robótica Móvel 
 

Regente da unidade curricular 

Nome Categoria 

António Luís Gomes Valente Professor Associado c/ Agregação 
 

Docentes que lecionam a Unidade Curricular 

Nome(s) Categoria(s) 

  

  
 

  

2. Informações Gerais 

Carga letiva/horas de contacto/ECTS 

Trabalho autónomo (horas) Distribuição das horas de contacto Total (horas) ECTS 

102.00 
PL T 

30.00 30.00 
 

162 6.00 
 

Horários das aulas 

 
 

Horário de atendimento aos estudantes 

 
 

  

3. Objectivos, conteúdos programáticos e métodos de ensino 

Objectivos da Unidade Curricular e competências a desenvolver (máximo 1000 caracteres)  

Os robôs móveis permitem que os seres humanos alcancem fisicamente e explorem territórios desconhecidos. Seja 
um lugar tão distante quanto Marte, ou nas profundezas do oceano, os robôs móveis ajudam a explorar tudo. Mesmo 
no dia a dia, os carros autónomos têm potencial para revolucionar o transporte e os robôs móveis domésticos ajudam 
os humanos na limpeza, ajudam os idosos, etc. Esta UC apresentará vários aspetos relacionados com o projeto, 
fabrico, planeamento do movimento e controlo de sistemas robóticos móveis inteligentes. O objetivo da UC é 
distribuído igualmente nos aspetos computacionais e questões práticas de implementação e, deste modo, levam a 
um equilíbrio entre os conceitos teóricos e a desejada implementação prática. A UC dará aos alunos a oportunidade 
de projetar e fabricar uma plataforma robótica móvel e programá-la para aplicar os conceitos teóricos aprendidos 
na prática como um projeto de aula semestral. 

Conteúdos programáticos (máximo 1000 caracteres)  

Locomoção de robôs: Tipos de locomoção, estabilidade, manobrabilidade, controlabilidade;  
Cinemática e dinâmica de robôs móveis: Cinemática direta e inversa, restrições holonómicas e não holonómicas, 
modelos cinemáticos de carros simples, simulação dinâmica de robôs móveis;  
Perceção: Sensores propriocetivos/exterocetivos e passivos/ativos, medidas de desempenho de sensores, sensores 
para robôs móveis como sistema de posicionamento global (GPS), sensores baseados em efeito Doppler, sensores 
baseados em visão, incerteza na sensorização, filtragem;  
Localização: Estimativa de posição odométrica, representação de crenças, mapeamento probabilístico, localização 
de Markov, localização Bayesiana, localização de Kalman, sistemas de sinalização de posicionamento;  
Introdução ao planeamento e navegação: algoritmos de planeamento de trajetórias baseados em algoritmos A-star, 
Dijkstra, Voronoi, mapas probabilísticos (PRM), árvores aleatórias de exploração rápida (RRT), Processos de Decisão 
de Markov (MDP), programação dinâmica estocástica (SDP);  
Projeto de Robótica: Os alunos trabalharão num projeto semestral que consiste no design, fabricação e programação 
de uma plataforma robótica móvel. 

Planificação da actividade letiva (de acordo com calendário escolar) - (preenchimento facultativo)  

- 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da Unidade 
Curricular (máximo 1000 caracteres)  

Um dos principais objetivos da unidade curricular centra-se nos princípios de funcionamento da robótica móvel. 
Assim, o estudo, numa fase inicial, dos conceitos ligados à locomoção, à cinemática e dinâmica dos robôs móveis, 
bem como, da perceção, da localização e o planeamento de trajetórias, são de primordial importância. Para uma 
unidade curricular de um currículo em engenharia é necessária a utilização de exemplos de aplicação. 



Metodologias de ensino/aprendizagem utilizadas (métodos de trabalho, funcionamento da UC, recursos necessários
, etc.)  
(máximo 1000 caracteres)  

A unidade curricular divide-se metodologicamente em duas partes: 
Na componente teórica, as aulas serão de natureza fundamentativa, tentando dar-se uma perspetiva aplicativa 
(através do estudo de exemplos da utilização). Serve ainda de apoio à execução dos trabalhos práticos e de projeto 
da disciplina. 
Na componente prática em laboratório, visa cobrir experimentalmente os conteúdos teóricos da disciplina. Para o 
efeito, os alunos são convidados a realizar um projeto onde irão planear e desenvolver uma plataforma robótica 
móvel e programá-la para aplicar os conceitos teóricos aprendidos.  

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da Unidade 
Curricular (máximo 3000 caracteres)  

A elaboração de projetos que englobem todo o processo de projeto, fabrico e programação de robôs móveis, 
possibilita uma aprendizagem através da aplicação dos objetivos propostos. 

4. Metodologia de avaliação 

Modos de avaliação, necessidade de inscrição prévia a provas e condições de transição entre modos  

A avaliação dos conhecimentos e competências dos alunos será efetuada em avaliação contínua e periódica, através 
do desempenho do aluno na sala de aula, realização de testes teórico-práticos e da realização de um projeto na 
componente prática. 
A nota final será obtida por 60% da componente prática (projeto), 30% da componente teórico-prática e pelo 
desempenho do aluno na sala de aula, onde intervém a assiduidade (10%). 

Critérios mínimos de admissão a exame  

Terão aprovação na cadeira os alunos que tenham uma nota final ponderada superior ou igual a 9.5 valores. Os 
alunos que tirarem uma nota inferior a 8.5 valores em qualquer um dos testes terão de repetir a avaliação dessa 
componente na época de exame complementar. 

Descrição dos modos de avaliação, respeitando o artigo 13º do capítulo IV do regulamento pedagógico 
da UTAD (incluindo calendarização e fórmula de cálculo). 

A avaliação dos conhecimentos e competências dos alunos será efetuada por um processo de avaliação contínua e 
periódica, através do desempenho do aluno na sala de aula, realização de dois testes teórico-práticos e da realização 
de um projeto em grupo na componente prática. 
 
A nota final será obtida por 60% da componente prática (projeto), 40% da componente teórica/teórico-prática. 
 
Terão aprovação na cadeira os alunos que tenham uma nota final ponderada superior ou igual a 9.5 valores. Os 

alunos que tirarem uma nota inferior a 8.5 valores terão de repetir a avaliação dessa componente na época de 
exame complementar. 

5. Bibliografia 

Recomendada 

Título Autor(es) 

Introduction to Autonomous Mobile Robots R. Siegwart, I. R. Nourbakhsh 

Robotics, Vision and Control: Fundamental Algorithms in MATLAB Peter Corke 

Planning Algorithms S. M. LaValle 
 

Complementar 

Título Autor(es) 

Probabilistic Robotics Thrun, S., Burgard,W., and Fox, D. 

Arduino and Kinect Projects: Design, Build, Blow Their Minds Melgar, E. R., Diez, C. C. 

Principles of Robot Motion: Theory, Algorithms and Implementations 
H. Choset, K. M. Lynch, S. Hutchinson, G. 
Kantor, W. Burgard, L. E. Kavraki, and S. 
Thrun 

 

  

Regente da Unidade Curricular: 

António Luís Gomes Valente Data 
 

 



FICHA DA UNIDADE CURRICULAR 

(ano letivo 2022/2023) 
  

1. Identificação e alocação da Unidade Curricular 

Escola Escola de Ciências e Tecnologia 

Departamento Engenharias 

Código do curso  

Designação do curso Pós-Graduação em Engenharia Mecatrónica 

Código da Unidade Curricular  

Designação da Unidade Curricular Projeto I 
 

Regente da unidade curricular 

Nome Categoria 

Fábio André Magalhães Pereira Professor Auxiliar 
 

Docentes que lecionam a Unidade Curricular 

Nome(s) Categoria(s) 

José António Fonseca de Oliveira Correia  

  
 

  

2. Informações Gerais 

Carga letiva/horas de contacto/ECTS 

Trabalho autónomo (horas) Distribuição das horas de contacto Total (horas) ECTS 

102.00 
OT  

45.00  
 

324 12.00 
 

Horários das aulas 

 
 

Horário de atendimento aos estudantes 

 
 

  

3. Objectivos, conteúdos programáticos e métodos de ensino 

Objectivos da Unidade Curricular e competências a desenvolver (máximo 1000 caracteres)  

O principal objetivo desta unidade curricular consiste no desenvolvimento de competências e conhecimentos das 
técnicas para o projeto, planeamento, fabrico e manutenção, com vista ao desenvolvimento de produtos, sistemas 
e processos melhorados (cada vez mais complexos), conducentes a um aumento da qualidade e produtividade, de 
modo a contribuir para a modernização de unidades fabris. 
 

Conteúdos programáticos (máximo 1000 caracteres)  

Desenvolvimento de competências e utilização de ferramentas experimentais e computacionais relacionadas com o 
projeto, planeamento, fabrico e manutenção, integrando tecnologias mecânica, com vista ao desenvolvimento de 

produtos, sistemas e processos melhorados, conducentes a um aumento da qualidade e produtividade. 
 
Planeamento e projeto de equipamentos e sistemas mais complexos, de modo a contribuir para a modernização de 
unidades fabris, alinhado com as necessidades da indústria. 
 

Planificação da actividade letiva (de acordo com calendário escolar) - (preenchimento facultativo)  

- 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da Unidade 
Curricular (máximo 1000 caracteres)  

Os conteúdos programáticos propostos nesta unidade curricular abordam os conceitos fundamentais relacionados 
com o projeto experimental e computacionais relacionadas com o fabrico e manutenção, integrando tecnologias 
mecânica, com vista ao desenvolvimento de produtos, sistemas e processos melhorados, conducentes a um aumento 
da qualidade e produtividade. A correspondência entre os conteúdos programáticos e as competências específicas a 
desenvolver definidas nos objetivos da Unidade Curricular é direta. 
 

Metodologias de ensino/aprendizagem utilizadas (métodos de trabalho, funcionamento da UC, recursos necessários
, etc.)  
(máximo 1000 caracteres)  

Trabalho de grupo, consistindo na elaboração de um projeto experimental e/ou computacional relacionado com o 
fabrico e manutenção (integrando tecnologias mecânica, com vista ao desenvolvimento de produtos, sistemas e 
processos melhorados, conducentes a um aumento da qualidade e produtividade), seguindo um plano específico de 



trabalho, acompanhado pelos docentes da UC durante as horas de contacto. 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da Unidade 
Curricular (máximo 3000 caracteres)  

Não Aplicável. 
 

4. Metodologia de avaliação 

Modos de avaliação, necessidade de inscrição prévia a provas e condições de transição entre modos  

1. Modos de Avaliação: Avaliação por projeto: processo de avaliação feito pela apreciação da conceção, 
desenvolvimento e validação de um projeto e/ou do produto obtido, ao longo de um semestre. 
 

Critérios mínimos de admissão a exame  

Não são exigidos critérios mínimos para a admissão. 
 

Descrição dos modos de avaliação, respeitando o artigo 13º do capítulo IV do regulamento pedagógico 
da UTAD (incluindo calendarização e fórmula de cálculo). 

1. A avaliação consiste na realização obrigatória de um trabalho prático (TP) com defesa pública (DP). 
2. A classificação final (CF) obtida de acordo com a fórmula seguinte: CF=0.75*TP+0.25*DP. 
 

5. Bibliografia 

Recomendada 

Título Autor(es) 

Não aplicável  

  

  
 

Complementar 

Título Autor(es) 

Não aplicável  

  
 

  

Regente da Unidade Curricular: 

 Data 
 

 



FICHA DA UNIDADE CURRICULAR 

(ano letivo 2022/2023) 
  

1. Identificação e alocação da Unidade Curricular 

Escola Escola de Ciências e Tecnologia 

Departamento Engenharias 

Código do curso  

Designação do curso Mestrado em Engenharia Mecatrónica 

Código da Unidade Curricular  

Designação da Unidade Curricular Fabrico Assistido por Computador 
 

Regente da unidade curricular 

Nome Categoria 

Cristóvão Lucas dos Santos  
 

Docentes que lecionam a Unidade Curricular 

Nome(s) Categoria(s) 

  

  
 

  

2. Informações Gerais 

Carga letiva/horas de contacto/ECTS 

Trabalho autónomo (horas) Distribuição das horas de contacto Total (horas) ECTS 

102.00 
TP PL 

30.00 30.00 
 

162 6.00 
 

Horários das aulas 

 
 

Horário de atendimento aos estudantes 

 
 

  

3. Objectivos, conteúdos programáticos e métodos de ensino 

Objectivos da Unidade Curricular e competências a desenvolver (máximo 1000 caracteres)  

Os objetivos desta unidade curricular consistem em transmitir os conceitos fundamentais do Controlo Numérico 
Computorizado (CNC), e fornecer competências relacionadas com a programação manual e assistida por software 
de CAD/CAM (Computer Aid Design/Computer Aid Manufacturing) nos processos tecnológicos de Fresagem e 
Torneamento. 

Conteúdos programáticos (máximo 1000 caracteres)  

1. Componentes mecânicos normalizados. 
2. Apresentação dos sistemas CAD/CAM mais usuais. 
3. Modelação tridimensional de componentes de sistemas mecânicos. 

4. Obtenção de desenhos de definição de sistemas mecânicos a partir da modelação usando sistemas CAD. 
5. Montagem de sistemas mecânicos. 
6. Evolução dos Métodos de fabrico. 
7. Tecnologia de Maquinagem em Torno e Fresadora 
8. Conceitos sobre Ferramentas. 
9. Conceitos de Programação CN. 
10. Desenvolver programas computacionais para processar informação de sistemas CAD/CAM; 
 

Planificação da actividade letiva (de acordo com calendário escolar) - (preenchimento facultativo)  

- 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da Unidade 

Curricular (máximo 1000 caracteres)  

As máquinas-ferramenta CNC atuais, encontram-se equipadas com sistemas de interface, destinados à receção de 
códigos de programação, realizados em plataformas independentes. Nesse sentido, vai ser utilizado um software de 
Comando Numérico Computorizado para desenvolver o código CN. A ambientação a este software faz-se no âmbito 
das valências mais importantes para a produção daquele código, designadamente a modelação de sólidos, e das 
tecnologias de maquinagem por levantamento de apara: fresagem, torneamento. 
O conhecimento, numa perspetiva histórica, dos métodos de fabrico em tecnologia mecânica, visa consciencializar o 
aluno para a importância do CNC nesta área. 
Os conceitos de programação do código máquina destinado à automatização da sequência de movimentos de uma 
ferramenta numa máquina-ferramenta de comando numérico, implica que se conheçam os principais elementos de 
referenciação geométrica no espaço. 

Metodologias de ensino/aprendizagem utilizadas (métodos de trabalho, funcionamento da UC, recursos necessários



, etc.)  
(máximo 1000 caracteres)  

A metodologia de ensino/aprendizagem tem como base as tipologias: Teórico-Práticas e Práticas. Os conteúdos 
programáticos são apresentados de forma expositiva e demonstrativa, utilizando se os meios de multimédia 
existentes. Paralelamente propor-se-ão exercícios práticos recorrendo a tutoriais da autoria dos docentes e trabalhos 
práticos com o intuito de estimular os alunos no sentido de se dar continuidade aos conceitos teóricos expostos. 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da Unidade 
Curricular (máximo 3000 caracteres)  

Os métodos de ensino, estritamente focados na aprendizagem da modelação de sólidos, e na produção dos respetivos 
códigos de maquinagem NC, visam dotar o aluno de competências de desenvolvimento de produtos, com o recurso 
a procedimentos e técnicas modernas de CAD/CAM. Nesse sentido, os alunos têm acesso aos conteúdos 
programáticos, mediante a resolução de exercícios práticos apresentados nos tutoriais da autoria do docente. 

4. Metodologia de avaliação 

Modos de avaliação, necessidade de inscrição prévia a provas e condições de transição entre modos  

 1. Modos de Avaliação: Modo 1 (avaliação contínua), Modo 2 (avaliação complementar) e Modo 3 (avaliação por 
exame). 
2. Transição entre modos: 
a) Consideram-se admitidos ao Modo 2 de avaliação, os alunos cuja classificação final ponderada nas provas escritas, 
realizados no âmbito do Modo 1 de avaliação, não seja igual ou superior a 9.5 valores. A avaliação complementar 
consistirá na realização de nova prova escrita de avaliação, que deverá ser entregue até à data do exame da época 
normal. 
b) São admitidos ao Modo 3 de avaliação os alunos inscritos na UC e que não tenham sido aprovados pelo Modo 1 
ou pelo Modo 2 de avaliação. 
3. Só são admitidos a provas de avaliação os alunos inscritos na UC e que façam inscrição prévia nessas provas no 
SIDE. 
 

Critérios mínimos de admissão a exame  

Não são exigidos critérios mínimos para a admissão a exame. 

Descrição dos modos de avaliação, respeitando o artigo 13º do capítulo IV do regulamento pedagógico 
da UTAD (incluindo calendarização e fórmula de cálculo). 

1. A avaliação contínua (Modo 1) consiste na realização de 1 testes escritos e de um trabalho prático. 
2. A classificação do Modo 1 (C) é a média aritmética das classificações de dois trabalhos práticos (TP1 e TP2): 
C=(TP1+TP2)/2. 
3. Consideram-se aprovados na UC os alunos que obtenham em cada teste uma classificação (TP1 e TP2) igual ou 

superior a 7 valores, e que obtenham no Modo 1 uma classificação (C) igual ou superior a 10 valores, sendo a 
classificação final da UC (CF) igual a C. 
4. A avaliação por exame consiste numa prova escrita, que incide sobre toda a matéria sumariada. 
5. A prova escrita da avaliação por exame terá lugar na época normal de exame ou na época de recurso. 
6. A classificação final da UC (CF), após a prova escrita da avaliação de exame, é a classificação da prova escrita de 
exame. 

5. Bibliografia 

Recomendada 

Título Autor(es) 

Controlo Numérico Computorizado: Conceitos Fundamentais Carlos Relvas 

Computer Numerical Control – Operation and Programming. Stenerson J e Curran K 

Programação de CNC para torno e fresadora Joaquim Rocha 
 

Complementar 

Título Autor(es) 

  

  
 

  

Regente da Unidade Curricular: 

 Data 
 

 



FICHA DA UNIDADE CURRICULAR 

(ano letivo 2022/2023) 
  

1. Identificação e alocação da Unidade Curricular 

Escola Escola de Ciências e Tecnologia 

Departamento Engenharias 

Código do curso  

Designação do curso Pós Graduação em Mecatrónica 

Código da Unidade Curricular  

Designação da Unidade Curricular Automação Industrial 
 

Regente da unidade curricular 

Nome Categoria 

José Paulo Barroso de Moura Oliveira Professor Associado c/ Agregação 
 

Docentes que lecionam a Unidade Curricular 

Nome(s) Categoria(s) 

  

  
 

  

2. Informações Gerais 

Carga letiva/horas de contacto/ECTS 

Trabalho autónomo (horas) Distribuição das horas de contacto Total (horas) ECTS 

102.00 
PL T 

30.00 30.00 
 

162 6.00 
 

Horários das aulas 

 
 

Horário de atendimento aos estudantes 

 
 

  

3. Objectivos, conteúdos programáticos e métodos de ensino 

Objectivos da Unidade Curricular e competências a desenvolver (máximo 1000 caracteres)  

A automação e controlo industrial e os novos paradigmas dos sistemas inteligentes são a base desta unidade 
curricular. Pretende-se a aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de competências nos seguintes tópicos: 
1- Introdução aos sistemas de automação e controlo: passado, presente e futuro. 
2- Autómatos programáveis 
3- Linguagens de programação de autómatos 
4- Controladores Industriais  
5- Controlo de processos industriais. 
6- Técnicas da Inteligência Artificial na Automação e Controlo 
 

Conteúdos programáticos (máximo 1000 caracteres)  

Programa: 
1- Introdução aos sistemas de automação e controlo: passado, presente e futuro. 
2- Autómatos programáveis 
3- Linguagens de programação de autómatos 
4- Controladores Industriais  
5- Controlo de processos industriais. 
6- Técnicas da Inteligência Artificial na Automação e Controlo 

Planificação da actividade letiva (de acordo com calendário escolar) - (preenchimento facultativo)  

- 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da Unidade 
Curricular (máximo 1000 caracteres)  

Demonstração por capítulos do programa: 
1- Introdução. Motivação. Introdução aos tópicos versados na unidade curricular. Cumpre parte dos objetivos 1 a 6. 
2- Autómatos programáveis. Cumpre o objetivo 2.  
3- Linguagens de programação de autómatos. Cumpre o objetivo 3. 
4- Controladores Industriais. Cumpre o objetivo 4.  
5- Controlo de processos industriais. Cumpre o objetivo 5. 
6- Técnicas da Inteligência Artificial na Automação e Controlo. Cumpre o objetivo 6. 

Metodologias de ensino/aprendizagem utilizadas (métodos de trabalho, funcionamento da UC, recursos necessários
, etc.)  
(máximo 1000 caracteres)  



A metodologia de ensino/aprendizagem tem como base as tipologias: Teórico-Práticas e Práticas. Os conteúdos 
programáticos são apresentados de forma expositiva e demonstrativa, tendo esta última forma a promoção de um 
ambiente de contante colaboração/intervenção com os alunos. 
A componente de prática laboratorial, visa dar suporte à sedimentação dos conhecimentos teóricos através da 
implementação de projetos que sejam ou transversais ou agregadores dos vários módulos (conteúdos) abordados 
na UC.  

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da Unidade 
Curricular (máximo 3000 caracteres)  

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.  

4. Metodologia de avaliação 

Modos de avaliação, necessidade de inscrição prévia a provas e condições de transição entre modos  

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): 0.6F+0.4P 
 

5. Bibliografia 

Recomendada 

Caldas Pinto, J. R., (2010), "Técnicas de Automação", ETEP, ISBN: 978-972-8480-15-8 
De Moura Oliveira P. B., Boaventura J. e Solteiro Pires E. J. (2010), "e-GRAFCET", Série Didáctica N.º 412, Vila 
Real, UTAD, Edição Ciências Aplicadas, pp. 137, ISBN: 978-972-669-985-9 
De Moura Oliveira P. B., (1999), "Estruturas de Controlo com o Controlador Proporcional Integrativo e Derivativo- 
Parte I", Série Didáctica N.º 124, Vila Real, UTAD, Edição Ciências Aplicadas, pp. 64, ISBN: 972-669-362-4. 

Regente da Unidade Curricular: 

José Paulo Barroso de Moura Oliveira Data 
 

 



FICHA DA UNIDADE CURRICULAR 

(ano letivo 2022/2023) 
  

1. Identificação e alocação da Unidade Curricular 

Escola Escola de Ciências e Tecnologia 

Departamento Engenharias 

Código do curso  

Designação do curso Pós Graduação em Mecatrónica 

Código da Unidade Curricular  

Designação da Unidade Curricular Robótica Móvel 
 

Regente da unidade curricular 

Nome Categoria 

António Luís Gomes Valente Professor Associado c/ Agregação 
 

Docentes que lecionam a Unidade Curricular 

Nome(s) Categoria(s) 

  

  
 

  

2. Informações Gerais 

Carga letiva/horas de contacto/ECTS 

Trabalho autónomo (horas) Distribuição das horas de contacto Total (horas) ECTS 

102.00 
PL T 

30.00 30.00 
 

162 6.00 
 

Horários das aulas 

 
 

Horário de atendimento aos estudantes 

 
 

  

3. Objectivos, conteúdos programáticos e métodos de ensino 

Objectivos da Unidade Curricular e competências a desenvolver (máximo 1000 caracteres)  

 Dotar os alunos de conhecimentos no domínio da conversão de potência/energia, quer na componente da modelação 
teórica quer experimental, no que se refere às diferentes topologias de conversão natural e forçada e suas aplicações. 
Conhecimentos sobre o dimensionamento de soluções à medida, preocupações inerentes à proteção dos 
equipamentos e implementação de soluções orientadas ao melhoramento da qualidade do sinal. 

Conteúdos programáticos (máximo 1000 caracteres)  

Programa: 
1. Introdução aos conversores eletrónicos de potência 
Importância dos conversores no contexto dos sistemas elétricos e sua aplicação. Tipologias de conversores. 

Características e dimensionamento dos componentes constituintes dos conversores. 
2. Conversores de comutação natural 
Conversores AC-DC (Retificadores) não controlados (díodos) e controlados (tirístores): análise de comportamento 
com diferentes topologias de carga. Aplicação com adaptação de nível através de transformador. Conversores AC-
AC. Modelação e projeto dos conversores e circuitos de controlo. 
3. Conversores de comutação forçada 
Estudo de diferentes tipologias de circuitos de comutação forçada; Conversores DC-DC, com e sem isolamento 
galvânico: análise comportamental para diferentes soluções/tipos de carga. Onduladores circuitos adjacentes ideais 
e não ideais. Modelação e projeto dos conversores e circuitos controlo.. 

Planificação da actividade letiva (de acordo com calendário escolar) - (preenchimento facultativo)  

- 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da Unidade 
Curricular (máximo 1000 caracteres)  

Uma das principais características da eletrónica industrial está relacionada com o processamento e/ou 
condicionamento e fluxo/conversão de energia elétrica, com base no fornecimento de tensões e/ou correntes, ou 
seja, sobre a ação de conversores, devidamente adequada às situações em questão, nomeadamente sob diferentes 
tipos de carga. 
É, então, objetivo principal dotar o aluno de competências para analisar, projetar e dimensionar as principais 
topologias dos conversores de tensão (AC/DC, DC/DC, DC/AC e AC/AC). 
No sentido de cumprir este objetivo o programa da UC de eletrónica de Potência, deve envolver vários domínios de 
conhecimento como: componentes para eletrónica de potência; fontes reguladas/comutadas de tensão; retificação 
controlada/não controlada; avaliação do comportamento térmico e projeto de dissipadores. 

Metodologias de ensino/aprendizagem utilizadas (métodos de trabalho, funcionamento da UC, recursos necessários



, etc.)  
(máximo 1000 caracteres)  

A metodologia de ensino/aprendizagem tem como base as tipologias: Teórico-Práticas e Práticas. Os conteúdos 
programáticos são apresentados de forma expositiva e demonstrativa, tendo esta última forma a promoção de um 
ambiente de contante colaboração/intervenção com os alunos. 
A componente de prática laboratorial, visa dar suporte à sedimentação dos conhecimentos teóricos através da 
implementação de projetos que sejam ou transversais ou agregadores dos vários módulos (conteúdos) abordados 
na UC.  

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da Unidade 
Curricular (máximo 3000 caracteres)  

A elaboração de projetos que englobem todo o processo de conversão de potência AC-DC-DC-AC, e sua 
caracterização em função de diferentes regimes de carga. 

4. Metodologia de avaliação 

Modos de avaliação, necessidade de inscrição prévia a provas e condições de transição entre modos  

A avaliação dos conhecimentos e competências dos alunos será efetuada em avaliação contínua e periódica, através 
do desempenho do aluno na sala de aula, realização de testes teórico-práticos e da realização de um projeto na 
componente prática. 
A nota final será obtida por 60% da componente prática (projeto), 30% da componente teórico-prática e pelo 
desempenho do aluno na sala de aula, onde intervém a assiduidade (10%). 

Critérios mínimos de admissão a exame  

Terão aprovação na cadeira os alunos que tenham uma nota final ponderada superior ou igual a 9.5 valores. Os 
alunos que tirarem uma nota inferior a 8.5 valores em qualquer um dos testes terão de repetir a avaliação dessa 
componente na época de exame complementar. 

Descrição dos modos de avaliação, respeitando o artigo 13º do capítulo IV do regulamento pedagógico 
da UTAD (incluindo calendarização e fórmula de cálculo). 

A avaliação dos conhecimentos e competências dos alunos será efetuada por um processo de avaliação contínua e 
periódica, através do desempenho do aluno na sala de aula, realização de dois testes teórico-práticos e da realização 
de um projeto em grupo na componente prática. 
 
A nota final será obtida por 60% da componente prática (projeto), 40% da componente teórica/teórico-prática. 
 
Terão aprovação na cadeira os alunos que tenham uma nota final ponderada superior ou igual a 9.5 valores. Os 
alunos que tirarem uma nota inferior a 8.5 valores terão de repetir a avaliação dessa componente na época de 
exame complementar. 

5. Bibliografia 

Recomendada 

Título Autor(es) 

Power Electronics Mohan; Undeland; Robins 

Switching Power Supply Design 
Abraham I. Pressman, Keith Billings & Taylor 
Morey 

Fundamental of Power Electronics R. W. Erickson 
 

Complementar 

Título Autor(es) 

Pulse-Width Modulated DC-DC Power Converters Kazimierczuk, M.K 

Switchmode Power Supply Handbook K Billings 

Fundamental of Analogue Circuits Thomas L. Floyd & David M. Buchla 
 

  

Regente da Unidade Curricular: 

Carlos Manuel José Alves Serôdio Data 
 

 



FICHA DA UNIDADE CURRICULAR 

(ano letivo 2022/2023) 
  

1. Identificação e alocação da Unidade Curricular 

Escola Escola de Ciências e Tecnologia 

Departamento Engenharias 

Código do curso  

Designação do curso Pós-Graduação em Engenharia Mecatrónica 

Código da Unidade Curricular  

Designação da Unidade Curricular Projeto II 
 

Regente da unidade curricular 

Nome Categoria 

  
 

Docentes que lecionam a Unidade Curricular 

Nome(s) Categoria(s) 

  

  
 

  

2. Informações Gerais 

Carga letiva/horas de contacto/ECTS 

Trabalho autónomo (horas) Distribuição das horas de contacto Total (horas) ECTS 

102.00 
OT  

45.00  
 

324 12.00 
 

Horários das aulas 

 
 

Horário de atendimento aos estudantes 

 
 

  

3. Objectivos, conteúdos programáticos e métodos de ensino 

Objectivos da Unidade Curricular e competências a desenvolver (máximo 1000 caracteres)  

O principal objetivo desta unidade curricular consiste no desenvolvimento de competências e conhecimentos das 
técnicas para o projeto, planeamento, fabrico e manutenção, com vista ao desenvolvimento de produtos, sistemas 
e processos melhorados (cada vez mais complexos), conducentes a um aumento da qualidade e produtividade, de 
modo a contribuir para a modernização de unidades fabris. 
 

Conteúdos programáticos (máximo 1000 caracteres)  

Desenvolvimento de competências e utilização de ferramentas experimentais e computacionais relacionadas com o 
projeto, planeamento, fabrico e manutenção, nas áreas da eletrotecnia, automação e controlo, com vista ao 

desenvolvimento de produtos, sistemas e processos melhorados, conducentes a um aumento da qualidade e 
produtividade. 
 
Planeamento e projeto de equipamentos e sistemas mais complexos, de modo a contribuir para a modernização de 
unidades fabris, alinhado com as necessidades da indústria. 
 

Planificação da actividade letiva (de acordo com calendário escolar) - (preenchimento facultativo)  

- 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da Unidade 
Curricular (máximo 1000 caracteres)  

Os conteúdos programáticos propostos nesta unidade curricular abordam os conceitos fundamentais relacionados 
com o projeto experimental e computacionais relacionadas com o fabrico e manutenção, integrando tecnologias 
mecânica, com vista ao desenvolvimento de produtos, sistemas e processos melhorados, conducentes a um aumento 
da qualidade e produtividade. A correspondência entre os conteúdos programáticos e as competências específicas a 
desenvolver definidas nos objetivos da Unidade Curricular é direta. 
 

Metodologias de ensino/aprendizagem utilizadas (métodos de trabalho, funcionamento da UC, recursos necessários
, etc.)  
(máximo 1000 caracteres)  

Trabalho de grupo, consistindo na elaboração de um projeto experimental e/ou computacional relacionado com o 
fabrico e manutenção (integrando tecnologias mecânica, com vista ao desenvolvimento de produtos, sistemas e 
processos melhorados, conducentes a um aumento da qualidade e produtividade), seguindo um plano específico de 



trabalho, acompanhado pelos docentes da UC durante as horas de contacto. 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da Unidade 
Curricular (máximo 3000 caracteres)  

Não Aplicável. 
 

4. Metodologia de avaliação 

Modos de avaliação, necessidade de inscrição prévia a provas e condições de transição entre modos  

1. Modos de Avaliação: Avaliação por projeto: processo de avaliação feito pela apreciação da conceção, 
desenvolvimento e validação de um projeto e/ou do produto obtido, ao longo de um semestre. 
 

Critérios mínimos de admissão a exame  

Não são exigidos critérios mínimos para a admissão. 
 

Descrição dos modos de avaliação, respeitando o artigo 13º do capítulo IV do regulamento pedagógico 
da UTAD (incluindo calendarização e fórmula de cálculo). 

1. A avaliação consiste na realização obrigatória de um trabalho prático (TP) com defesa pública (DP). 
2. A classificação final (CF) obtida de acordo com a fórmula seguinte: CF=0.75*TP+0.25*DP. 
 

5. Bibliografia 

Recomendada 

Título Autor(es) 

Não aplicável  

  

  
 

Complementar 

Título Autor(es) 

Não aplicável  

  
 

  

Regente da Unidade Curricular: 

 Data 
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