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NCE/19/1900135 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de
estudos
1. Caracterização geral do ciclo de estudos
1.1. Instituição de Ensino Superior:
Instituto Politécnico Da Guarda
1.1.a. Outra(s) Instituição(ões) de Ensino Superior (proposta em associação):
1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola Superior De Tecnologia E Gestão Da Guarda
1.2.a. Outra(s) unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação):
1.3. Designação do ciclo de estudos:
Mecânica e Informática Industrial
1.3. Study programme:
Mechanical and Industrial Informatics
1.4. Grau:
Licenciado
1.5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Engenharia Mecânica
1.5. Main scientific area of the study programme:
Mechanical 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):
521
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:
<sem resposta>
1.7. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
180
1.8. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação do DL n.º 65/2018, de 16 de agosto):
6 semestres
1.8. Duration of the study programme (article 3, DL no. 74/2006, March 24th, as written in the DL no. 65/2018, of August 16th):
6 semesters
1.9. Número máximo de admissões:
40
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1.10. Condições específicas de ingresso.
Uma das seguintes provas:
(07) Física e Química
(10) Geometria Descritiva
(16) Matemática
1.10. Specific entry requirements.
(07) Physics and Chemistry
(10) Descriptive Geometry
(16) Mathematics
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:
Instituto Politécnico da Guarda
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Avenida Dr. Francisco Sá carneiro, 50
6300-559 Guarda
1.12. Premises where the study programme will be lectured:
Instituto Politécnico da Guarda
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Avenida Dr. Francisco Sá carneiro, 50
6300-559 Guarda
1.13. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República
(PDF, máx. 500kB):
1.13._Regulamento creditação competencias2017.pdf
1.14. Observações:
<sem resposta>
1.14. Observations:
<no answer>

2. Formalização do Pedido
Mapa I - Conselho Técnico-Científico da ESTG do IPG
2.1.1. Órgão ouvido:
Conselho Técnico-Científico da ESTG do IPG
2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
2.1.2._CTC_Oficio_25_2019.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:
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Responder às crescentes necessidades da indústria moderna contribuindo para o aumento da sua competitividade e
produtividade. Responder aos desafios da Indústria 4.0, onde o papel da informática industrial é cada vez mais
preponderante. Ministrar um conjunto de unidades curriculares, cujos conteúdos garantem bases sólidas e permitem uma
aprendizagem e adaptação rápida a novas tecnologias. A estrutura do plano de estudos garante um bom nível de
conhecimento teórico-prático assegurado por um corpo docente qualificado e laboratórios bem equipados, reforçado por
uma forte aposta no saber fazer. Através da associação de várias áreas técnicas fundamentais no panorama industrial
global, a mecânica, eletrotecnia, eletrónica e informática industrial, é conferida ao diplomado uma capacidade polivalente
de intervenção, visando assim uma rápida integração no mercado de trabalho.
3.1. The study programme’s generic objectives:
Responding to the growing needs of modern industry by contributing to increased competitiveness and productivity.
Meeting the challenges of Industry 4.0, where the role of industrial computing is increasingly prevalent. Teach a set of
curricular units, the contents of which ensure a solid foundation and allow for quick learning and adaptation to new
technologies. The structure of the syllabus ensures a good level of theoretical and practical knowledge ensured by a
qualified faculty and well-equipped laboratories, reinforced by a strong commitment to know-how. By combining several
key technical areas in the global industrial landscape, mechanics, electro-technics, electronics and industrial computing,
the graduate is given a versatile ability to intervene, thus aiming at rapid integration into the labour market.
3.2. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes:
Adquirir conhecimentos em domínios específicos dos sistemas de produção, como a tecnologia dos materiais e dos
processos de fabrico, incluindo o Controlo Numérico Computorizado e Tecnologias Avançadas de Fabrico;
Desenvolver competências práticas no âmbito da monitorização, do controlo e manutenção de equipamentos e sistemas
mecânicos, térmicos, elétricos e eletromecânicos, processos automáticos de fabrico e sistemas robóticos; incluindo a
manutenção de instalações;
Adquirir competências práticas de programação de controladores industriais e no âmbito dos sistemas embebidos;
Contribuir no desenvolvimento do projeto, na construção, implementação, programação e manutenção de equipamentos e
sistemas integrados de produção industrial modernos dotados de redes de comunicação e sistemas de informação com
recurso a plataformas de internet das coisas (IoT);
Desenvolver competências no âmbito da otimização dos processos industriais e da qualidade, eficiência energética e
sustentabilidade.
3.2. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences) to be developed by the students:
Acquire knowledge in specific fields of production systems such as materials technology and manufacturing processes
including Computer Numerical Control and Advanced Manufacturing Technologies. Develop practical skills in the field of
monitoring, control and maintenance of mechanical, thermal, electrical and electromechanical equipment and systems,
automatic manufacturing processes and robotic systems, including maintenance of facilities. Acquire practical
programming skills of industrial controllers and embedded systems. Contribute to project development, construction,
implementation, programming and maintenance of modern industrial production equipment and integrated systems with
communication networks and information systems using IoT platforms. Develop skills in the optimization of industrial
processes and quality, energy efficiency and sustainability.
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:
O primeiro eixo estratégico do IPG é o Ensino, que depende da capacidade de agregação e organização de CE por áreas
fundamentais das suas UO, de acordo com a CNAEF, bem como da promoção de NCE de acordo com as fileiras formativas
do IPG e de os articular com as novas necessidades formativas identificadas a nível regional e nacional, por áreas
setoriais do mercado laboral. Assim, a missão do IPG consiste em formar profissionais qualificados, com o objetivo
principal de garantir a qualidade das aprendizagens dos estudantes e potenciar o seu sucesso numa carreira profissional,
sendo também necessário promover o espírito empreendedor e gerar sólidas bases humanistas, contribuindo para o
desenvolvimento cultural, social e económico da região e do país, através de ofertas formativas de qualidade sustentadas
em modelos curriculares adequados com o intuito de promover competências adequadas ao modelo de desenvolvimento
sustentável e competitivo.
A ESTG tem vindo a construir e a consolidar uma cultura organizacional reconhecida nas áreas da Tecnologia e Gestão,
revelando-se como UO de ensino com reconhecimento da qualidade da formação que oferece. A criação de sinergias pela
ação concertada da comunidade académica, em ligação com a comunidade envolvente, serviços e empresas,
consubstanciará o pretendido objetivo desta nova proposta de NCE da ESTG. O NCE em Mecânica e Informática Industrial
(MII) procura dar resposta aos desafios da atual Indústria 4.0, contribuindo para o aumento da competitividade e da
produtividade das empresas. A ESTG ministrou, no passado, o curso de Engenharia Mecânica e ministra atualmente
cursos de licenciatura de caráter tecnológico, como Energia e Ambiente, Design de Equipamento e Engenharia
Informática, bem como o curso de mestrado em Computação Móvel. A oferta formativa da ESTG conta também com os
CTeSP em Energias Renováveis e Eficiência Energética, Indústria Automóvel, Manutenção Industrial Eletromecatrónica,
Testes de Software e ainda o CTeSP em Infraestruturas de Cloud, Redes e Data Center. Assim, considerando os recursos
disponíveis na IES, incluindo laboratórios tecnológicos, um corpo docente adequado e um conjunto de empresas
instaladas na região, tais como a COFICAB, SODECIA, ACI, OLANO, entre outras, a atual proposta de NCE em MII pretende
enquadrar-se plenamente no âmbito da missão e da necessária evolução da ESTG e da IES, visando proporcionar uma
formação altamente qualificada e diferenciadora, privilegiando a formação de quadros técnicos na área da tecnologia
requeridos pelo mercado de trabalho e com demonstrada atratividade para os que estão em condições de encetar uma
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formação superior, e reflete a estratégia e pro-atividade da IES, no que se refere à consolidação da oferta formativa e da
qualificação de profissionais de elevada qualidade técnica, científica e humana, que persigam a exigência e qualidade
reconhecida à Escola, no serviço prestado ao desenvolvimento da região envolvente da IES.
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 first strategic axis of IPG is Education, which depends on the ability to aggregate and organize Study Cycles by the
key areas of its schools, classified according to the CNAEF, as well as the promotion of new SCs within the IPG formative
areas and in articulation with the new training needs identified at regional and national levels by sectoral areas of the
labour market. Thus, IPG's mission is to train qualified professionals with the main objective of guaranteeing the quality of
students' learning and enhancing their success in a professional career. It is also necessary to promote an entrepreneurial
spirit and generate solid humanist bases, contributing to the cultural, social and economic development of the region and
the country through quality training offerings supported by adequate curricular models in order to promote skills
appropriate to sustainable and competitive development.
ESTG has been building a recognized organizational culture in the areas of Technology and Management, revealing itself
as a recognized teaching school with several CTeSP (two-year diploma), Bachelor and Master’s degrees. The creation of
synergies with various agents through the concerted action of the academic community with the surrounding community,
companies and diverse organizations aims to enable the purpose of the ESTG new SC proposals. The new SC in Industrial
Mechanics and Informatics (MII) seeks to respond to the challenges of today's Industry 4.0 by contributing to increased
competitiveness and business productivity. It is believed that the association of several technical areas considered
fundamental and, at the same time, complementary in modern industry, aims to give these graduates a polyvalent
intervention capacity. At ESTG, the Mechanical Engineering course has been taught, and currently related technological
courses, such as Energy and Environment, Equipment Design and Computer Engineering, as well as the Master’s courses
in Mobile Computing, Management and Integrated Management Systems are being taught. Thus, considering the
capabilities in the school, with regard to the current training offer, an adequate teaching staff and a set of companies
located in the region, such as COFICAB, SODECIA, ACI, OLANO, this new SC proposal in MII fits the ambit of the mission
and necessary evolution of ESTG and IPG, aiming to provide a highly qualified and differentiated training, privileging the
formation of technical staff in the area of technology required by the labour market. This new SC reflects the strategy of
IPG and the pro-activity at ESTG as regards the consolidation of training offer and qualification of professionals of high
technical, scientific and human quality, in accordance with the demanding levels and quality recognized by the School in
the service it provides to the development of the surrounding region of this HEI.

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

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

<sem resposta>

4.2. Estrutura curricular (a repetir para cada um dos percursos alternativos)
Mapa II - N.A.
4.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
N.A.
4.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
N.A.

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 /

ECTS Obrigatórios /

ECTS Minímos optativos* / Minimum Observações /
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Metalurgia e Metalomecânica/Metallurgy
and Metalworking
Eletrónica e Automação/Electronics and
Automation
Ciências Informáticas/Computer Science
Eletricidade e Energia/Electricity and
Energy
Materiais/Materials
Matemática/Mathematics
Física/Physics
(7 Items)

Acronym

Mandatory ECTS

MM/MM

82

EA/EA

45

CI/CS

17

EE/EE

11

MTS/MAT
6
MAT/MATHS 13
FIS/PHY
6
180

Optional ECTS*

Observations

0

4.3 Plano de estudos
Mapa III - N.A. - 1º ano/1º semestre
4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
N.A.
4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
N.A.
4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano/1º semestre

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan
Unidade Curricular / Curricular
Unit
Matemática Aplicada I/Applied
Mathematics I
Química e Materiais/Chemistry
and Materials
Desenho Técnico e
CAD/Technical Drawing and
CAD
Física Aplicada/Applied Physics
Programação I/Programing I
(5 Items)

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS

MAT/MATHS

semestral

175.5

TP-90

6.5

MTS/MAT

semestral

162

TP-45; PL-15

6

MM/MM

semestral

135

TP-60

5

FIS/PHY
CI/CS

semestral
semestral

162
162

TP-45; PL-15
TP-60

6
6

Observações /
Observations (5)

Mapa III - N.A. - 1º ano/2º semestre
4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
N.A.
4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
N.A.
4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano/2º semestre

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan
Unidade Curricular / Curricular Unit
Matemática Aplicada II/Applied

Área Científica /
Scientific Area (1)
MAT/MATHS

Duração /
Horas Trabalho /
Duration (2) Working Hours (3)
semestral
175.5

Horas Contacto /
Contact Hours (4)
TP-90

ECTS

Observações /
Observations (5)

6.5
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MM/MM

semestral

162

TP-60

6

EA/EA

semestral

162

TP-45; PL-15

6

MM/MM

semestral

162

TP-45; PL_15

6

CI/CS

semestral

162

TP-60

6

Mapa III - N.A. - 2º ano/1º semestre
4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
N.A.
4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
N.A.
4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano/1º semestre

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan
Unidade Curricular / Curricular Unit
Órgãos de Máquinas/Machine Elements
Fluidos e Calor/Fluids and Heat
Tecnologias e Processos de
Fabrico/Technologies and Manufacturing
Processes
Sistemas Digitais/Digital Systems
Tecnologia e Programação CNC/Technology
and CNC Programing
(5 Items)

Área Científica /
Duração /
Horas Trabalho /
Scientific Area (1) Duration (2) Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

MM/MM
MM/MM

semestral
semestral

162
162

TP-60
TP-45; PL-15

Observações /
ECTS Observations
(5)
6
6

MM/MM

semestral

148.5

TP-45; PL-15

5.5

EA/EA

semestral

175.5

TP-60

6.5

MM/MM

semestral

162

TP-15; PL-45

6

Mapa III - N.A. - 2º ano/2º semestre
4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
N.A.
4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
N.A.
4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano/2º semestre

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan
Unidade Curricular / Curricular Unit

Duração /
Área Científica /
Duration
Scientific Area (1)
(2)

Termodinâmica e Máquinas
Térmicas/Thermodynamics and Thermal
MM/MM
Machines
Automação Óleo-Hidráulica e Pneumática/Oil
MM/MM
hydraulic and Pneumatics in industrial Automation

Observações
Horas Trabalho / Horas Contacto /
/
ECTS
Working Hours (3) Contact Hours (4)
Observations
(5)

semestral

162

TP-45; PL-15

6

semestral

135

TP-60

5
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Tecnologias Avançadas de Fabrico/Advanced
Manufacturing Technologies
Sistemas de Medida e Controlo/Measurement
and Control Systems
Microprocessadores e Sistemas
Embebidos/Microprocessors and Embedded
Systems
(5 Items)

MM/MM

semestral

162

TP-60

6

EA/EA

semestral

175.5

TP-45; PL-15

6.5

EA/EA

semestral

175.5

TP-60

6.5

Mapa III - N.A. - 3º ano/1º semestre
4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
N.A.
4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
N.A.
4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano/1º semestre

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan
Unidade Curricular / Curricular Unit
Sistemas de Informação Industrial/Industrial
Information Systems
Instalações e Máquinas Elétricas/Electrical
Installations and Electrical Machines
Eletrónica Industrial/Industrial Electronics
Manutenção Industrial/Industrial
Maintenance
Segurança Industrial/Industrial Safety
(5 Items)

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Horas Trabalho /
Duration (2) Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

Observações /
ECTS Observations
(5)

CI/CS

semestral

135

TP-60

5

EE/EE

semestral

162

TP-45; PL-15

6

EA/EA

semestral

175.5

TP-45; PL15

6.5

MM/MM

semestral

148.5

TP-60

5.5

MM/MM

semestral

108

TP-45

4

Mapa III - N.A. - 3º ano/2º semestre
4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
N.A.
4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
N.A.
4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano/2º semestre

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan
Unidade Curricular / Curricular Unit

Duração /
Área Científica /
Duration
Scientific Area (1)
(2)
EA/EA
semestral

Sistemas Robóticos/Robotic Systems
Redes de Comunicação/Communication
EA/EA
Networks
Produção e Controlo da Qualidade/Production
MM/MM
and Quality Control
Energias Renováveis e Eficiência
Energética/Renewable Energy and Energy
EE/EE
Efficiency

175.5

TP - 45; PL - 15

Observações /
ECTS Observations
(5)
6.5

semestral

175.5

TP - 60

6.5

semestral

135

TP - 60

5

semestral

135

TP - 45; PL - 15

5

Horas Trabalho /
Horas Contacto /
Working Hours (3) Contact Hours (4)
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MM/MM

semestral

270

TP - 45

10

4.4. Unidades Curriculares
Mapa IV - Desenho Técnico e CAD
4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Desenho Técnico e CAD
4.4.1.1. Title of curricular unit:
Technical Drawing and CAD
4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
MM/MM
4.4.1.3. Duração:
semestral
4.4.1.4. Horas de trabalho:
135
4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-60
4.4.1.6. ECTS:
5
4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
4.4.1.7. Observations:
<no answer>
4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Luís Miguel Lopes Lourenço, 60 h
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):
Objetivo A: interpretar e executar a representação em perspetiva e no plano de sólidos.
Objetivo B: interpretar e executar desenhos técnicos relativos a construções mecânicas.
Objetivo C: respeitar a normalização em desenho técnico.
Objetivo D: reconhecer a simbologia e tipologia em desenhos de esquemas elétricos.
Objetivo E: editar, manipular e executar desenhos técnicos no âmbito do desenho assistido por computador.
4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Intended learning outcomes A- interpret and carry out perspective drawings and 2D representations from solids.
Intended learning outcomes B- interpret and carry out technical drawings of mechanical constructions.
Intended learning outcomes C- meet the standards in technical drawing.
Intended learning outcomes D- recognize the symbols and typology of electrical scheme drawings.
Intended learning outcomes E- edit, manipulate, and carry out technical drawings in CAD.
4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução ao desenho técnico.
2. Projeções ortogonais.
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3. Cortes e secções.
4. Perspetivas e prática de desenho em axonometria isométrica.
5. Cotagem.
6. Toleranciamento dimensional, geométrico e estados de superfície.
7. Representação de elementos de ligação e de elementos de máquinas.
8. Desenhos de conjunto.
9. Prática de desenho de construções mecânicas.
10. Conceitos fundamentais de desenho de esquemas elétricos.
11. Desenho assistido por computador (CAD).
4.4.5. Syllabus:
1. Introduction to technical drawing.
2. Orthogonal projections.
3. Cross-Sectional views
4. Perspectives and isometric drawing practice.
5. Dimensioning.
6. Dimensional and geometrical tolerances and surface finish representation.
7. Drawing Machine elements and linked machine parts: fasteners, gears, bearings, welding, etc.
8. Assembly drawing.
9. Mechanical drawing practice.
10. Fundamentals of electrical scheme drawing.
11. Computer aided drawing (CAD).
4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Objetivo A – Conteúdos programáticos em 1, 2 e 4.
Objetivo B – Conteúdos programáticos de 1 a 9.
Objetivo C – Conteúdos programáticos de 2 a 10.
Objetivo D – Conteúdos programáticos em 10.
Objetivo E - Conteúdos programático em 11.
4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Intended learning outcomes A – syllabus contents in 1, 2 and 4.
Intended learning outcomes B – syllabus contents from 1 to 9.
Intended learning outcomes C – syllabus contents from 2 to 10.
Intended learning outcomes D – syllabus contents in 10.
Intended learning outcomes E – syllabus contents in 11.
4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conteúdos da Unidade Curricular (UC) são ministrados através de aulas teórico-práticas (TP).
Os conteúdos são apresentados através de exposição oral, com recurso ao quadro e a meios audiovisuais, seguidos de
prática.
Avaliação contínua (classificação mínima - 10 valores):
Realização de trabalhos práticos (mínimo de 6 trabalhos) ao longo das aulas – 70%
Prova teórico-prática escrita – 30%
Avaliação através de exame de recurso ou especial (classificação mínima - 10 valores):
Prova teórico-prática escrita (exame) – 100%
4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The contents are presented using theoretical-practical lessons (TP).
The contents are presented through lectures, using the whiteboard and audiovisual media, followed by practice.
Continuous assessment (minimum grade – 10/20:
Practical assignments throughout the classes (a minimum of 6 practical assignments) - 70%
Written theoretical-practical test - 30%
Assessment by written final exam (minimum grade – 10/20):
Written theoretical-practical exam - 100%
4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A exposição oral dos conteúdos, com recurso ao quadro, a meios audiovisuais e a exemplos práticos assegura que os
estudantes adquirem competências na interpretação dos desenhos técnicos.
A componente de prática contínua ao longo das aulas assegura que os estudantes adquirem competências na execução
dos desenhos técnicos, bem como no domínio da execução dos mesmos com recurso ao CAD.
4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The oral presentation of the contents, using the whiteboard, audiovisual media and practical examples ensures that
students acquire skills to interpret technical drawings.
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The ongoing practice throughout the lessons ensures the students acquire skills in carrying out technical drawings by
hand or using CAD tools.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Cunha, L. V.; Desenho Técnico, 12º Edição, Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, ISBN: 9789723110661
Morais, S.; Desenho Técnico Básico 3, Porto Editora, 2006, ISBN: 978-972-96525-2-3
Silva, A.; Desenho Técnico Moderno, 4º Edição, Lidel, 2004, ISBN: 978-972-757-337-0
Martins, P.; Desenho de Construção Metalomecânica, FCA, 2016, ISBN 9789727228416
Silva, F.; Roseira, A.; Desenho de Esquemas Eléctricos, 10º edição, Porto Editora, 1992
Frostad, J.; Electronics Drafting, Goodheart Willcox Co, 2010, ISBN 10: 1605253480
Garcia, J.; AutoCAD 2015 & AutoCAD LT 2015, FCA, 2015, ISBN: 9789727228102
ISO Standards Handbook - Technical Drawings, Vols 1 and 2, International Organization for Standardization, 2002

Mapa IV - Energias Renováveis e Eficiência Energética
4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Energias Renováveis e Eficiência Energética
4.4.1.1. Title of curricular unit:
Renewable Energy and Energy Efficiency
4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
EE/EE
4.4.1.3. Duração:
semestral
4.4.1.4. Horas de trabalho:
135
4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-45; PL-15
4.4.1.6. ECTS:
5
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 António Lobão Andrade, 60 h
4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>
4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1 – Conhecer as implicações ambientais associadas à produção e uso da energia e tecnologias de produção de energias
renováveis associadas.
2- Adquirir conhecimentos inerentes à gestão eficiente e à utilização racional da energia, designadamente na indústria;
3- Reconhecer a importância da temática como fator fundamental para a obtenção de economias de energia e valorização
ambiental;
4- Desenvolver o espirito crítico, o gosto pela pesquisa e a autonomia dos alunos na análise de consumos energéticos e
implementação de medidas/planos de eficiência energética segundo a Legislação Portuguesa.
4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
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1 – Understand about the existence of renewable energy production technologies and their environmental implications;
2 - Acquire knowledge inherent in the efficient management and rational use of energy, particularly in industry;
3 - Recognize the importance of this area as fundamental to achieving energy savings and enhancing the environment;
4 - Develop a critical spirit, a taste for research and student autonomy in the analysis of energy consumption and
implementation of measures/plans for energy efficiency, according to Portuguese Legislation.
4.4.5. Conteúdos programáticos:
Capítulo 1 – ENERGIAS RENOVÁVEIS
– Situação energética; A situação em Portugal e na Europa; Estratégia Nacional para a Energia; Fontes de Energia
renováveis; Aspetos sociais económicos e ambientais; Promoção da utilização de energia proveniente de fontes
renováveis em instalações industriais. Tecnologias de produção.
Capítulo 2 – GESTÃO ENERGIA e EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
–Gestão e conservação de energia; Normas e regulamentos; Análise de investimentos em sistemas energéticos
sustentáveis; Enquadramento legislativo (SGCIE; SCE;…); Identificar e desenvolver medidas de racionalização e eficiência
energética; Auditorias energéticas e Planos de racionalização de consumos; Utilização eficiente, técnicas de redução de
consumos e custos de energia (Oportunidades de Racionalização de Consumos ORC); Análise de ORC em edifícios e
indústria; Implementar medidas de racionalização e eficiência energética. Integração das energias renováveis nas medidas
de racionalização e eficiência energética.
4.4.5. Syllabus:
Chapter 1 - Renewable Energy
- Energetic situation; The situation in Portugal and in Europe; National Energy Strategy; Renewable energy sources;
Social, economic and environmental aspects; Promotion of the use of energy from renewable sources in industrial
facilities. Production technologies.
Chapter 2 - Energy Management and Energy Efficiency
- Energy management and conservation; Rules and regulations; Analysis of investments in sustainable energy systems;
Portuguese legislation (SGCIE; SCE;…); Identify and develop rationalization and energy efficiency measures; Energy
audits and Consumption rationalization plans; Efficient use in buildings and industry; Energy consumption and cost
reduction techniques (RO - Rationalization Opportunities); RO analysis in buildings and industry; Implement rationalization
and energy efficiency measures. Integration of renewable energy in rationalization measures and energy efficiency.
4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As temáticas que constam no ponto 1 do programa da UC permitem aos alunos atingir os objetivos (1) e (3).
As temáticas que constam no ponto 2 do programa da UC permitem aos alunos atingir os objetivos (2) e (4).
4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
- The topics in point 1 of the UC description allow students to achieve objectives (1) and (3).
- The topics in point 2 of the UC description allow students to achieve objectives (2) and (4).
4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia de ensino:
- Método expositivo com recurso a vídeo projetor, apontamentos do docente e Internet, debate e estudo de casos.
- Método demonstrativo e estudo de casos com recurso a demonstrações e trabalhos laboratoriais.
Regras de avaliação:
- Época de Frequência: teste individual escrito com peso de 60% e trabalhos de pesquisa e laboratoriais com peso de 40
%.
- Outras épocas: melhor nota entre teste individual apenas ou com ponderação dos itens da época de Frequência.
4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Teaching methodologies:
- Lectures using presentations and Internet; debate and case studies.
- Interactions with demonstrations and student laboratory work;
Evaluation:
- Normal ongoing evaluation is based on two items with different percentages: written test (60%), research papers and
laboratory work (40%).
- Other evaluations:
Best grade between written test of exam, with or without the above items for ongoing evaluation.
4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A metodologia expositiva é utilizada para apresentar os conteúdos fundamentais associados a todos os objetivos. A
metodologia de trabalho prático pelo estudante permite que este aplique, ao longo do semestre, de uma forma prática, os
conteúdos abordados. Procura-se, desta forma, motivar os alunos à aprendizagem ativa dos conhecimentos teóricopráticos mediante a realização de casos práticos que valorizam a aplicabilidade em contexto profissional. A metodologia
pretende, assim, incentivar os alunos a desenvolverem um trabalho de exigência compatível com os requisitos do
mercado de trabalho segundo a Legislação Portuguesa.
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4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The expository method is used to present the fundamental contents associated with all the objectives. The methodology of
practical work allows the student to apply, throughout the semester and in a practical mode, the contents covered to
motivate students for the active learning of theoretical and practical knowledge by conducting case studies that validate
their applicability in a professional context. The methodology thus seeks to encourage students to develop work that is
compatible with the demanding requirements of the labor market in accordance with Portuguese Legislation.
4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
-Fernandes E O, Vários; Energias Renováveis, Atelier Nunes, 2009, ISBN: 9789899652903
-António M F da Silva J; Contributo para a Divulgação das Energias - Convencionais, Renováveis e Alternativas,
PUBLINDUSTRIA, 2012, ISBN: 9789897230073
-Benjamim F Barros, Reinaldo Borelli, Ricardo L Gedra; Eficiência Energética - Técnicas de Aproveitamento, Gestão de
Recursos e Fundamentos, ÉRICA, 2015, ISBN: 9788536514260
-Iolanda Soares; Eficiência Energética e a ISO 50001, SÍLABO, 2015, ISBN: 9789726187998
ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade, Manual de Auditorias Energéticas na Indústria, ADENE – Agência para a Energia,
2019, ISBN: 978-972-8646-74-5
-Regulamentos e normativos diversos (ex. SCE, SGCIE…).
-André Fernando Ribeiro de Sá; Guia de Aplicações de Gestão de Energia e Eficiência Energética, 3ª edição Publindustria,
2016, ISBN: 9789897231544

Mapa IV - Circuitos Elétricos e Eletrónicos
4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Circuitos Elétricos e Eletrónicos
4.4.1.1. Title of curricular unit:
Electrical and Electronic Circuits
4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
EA/EA
4.4.1.3. Duração:
semestral
4.4.1.4. Horas de trabalho:
162
4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-45; PL-15
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 António Lobão Andrade, 60 h
4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>
4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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1 - Conhecer os fundamentos da eletricidade e eletrónica e a sua importância no contexto Industrial;
2 - Conhecer os componentes elétricos e eletrónicos elementares, conversores de energia o seu funcionamento e
aplicações;
3 - Compreender o funcionamento e analisar circuitos elétricos e eletrónicos (em DC e AC) aplicados à indústria;
4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1 - Describe the basic principles of electricity and electronics and their importance in industry;
2 - Describe the main electric and electronic components, energy converters and their operation and applications;
3 – Understand and analyze how electric and electronic circuits (DC and AC) are applied to industry

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Capítulo 1
– Perspetiva histórica da eletricidade
– Grandezas elétricas fundamentais
– Corrente contínua e alternada
– Elementos elétricos fundamentais e efeitos associados
– Leis fundamentais de análise de circuitos elétricos
– Sistemas monofásicos e trifásicos de corrente alternada
– Análise de circuitos elétricos aplicados à indústria.
Capítulo 2
– Perspetiva histórica da eletrónica
– Semicondutores
– Elementos eletrónicos fundamentais e efeitos associados
– Semicondutores, díodos e transístores
– Circuitos eletrónicos de conversão de energia
– Análise de circuitos eletrónicos aplicados à indústria.
4.4.5. Syllabus:
Chapter 1
- History of electricity
- Main electrical quantities/capacities
- DC and AC currents
- Basic electrical elements and their effects
- Fundamental laws for the analysis of electrical circuits
- Single phase and three-phase AC systems
- Analysis of electrical circuits applied to industry.
Chapter 2
- History of electronics
- Semiconductors
- Fundamental electronic elements and their effects
- Semiconductors, diodes and transistors
- Electronic circuits in energy conversion
- Analysis of electronic circuits applied to industry.
4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
- O capítulo 1 apresenta os princípios da eletricidade, dos seus elementos e da análise dos seus efeitos em aplicações
industriais;
- O capítulo 2 apresenta os princípios da eletrónica, dos seus elementos e aplicações no âmbito da conversão de energia
em aplicações industriais.
- No capítulo 1 e 2 são analisados circuitos aplicados na indústria.
4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
- Chapter 1 is consistent with the objective of describing and understanding principles of electricity, its elements and
analysis of its applications in industrial applications;
- Chapter 2 is consistent with the objective of describing and understanding principles of electronics, what it is composed
of and applications in energy conversion in industrial applications.
- In chapters 1 and 2, circuits applied in industry are analyzed.
4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia de ensino:
- Método expositivo com recurso a vídeo projetor, apontamentos do docente e Internet;
- Método demonstrativo com recurso a demonstrações e trabalhos laboratoriais.
Regras de avaliação:
- Época de Frequência: teste individual escrito com peso de 60% e trabalhos laboratoriais com peso de 40 % com nota
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mínima de 9.5.
- Outras épocas: melhor nota entre teste individual apenas ou com ponderação dos itens da época de Frequência.
4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Teaching methodologies:
- Lectures using presentations and Internet;.
- Interactions with demonstrations and student laboratory work;
Evaluation:
- Normal ongoing evaluation is based on two items with different percentages: written test (60%) and laboratory work (40%)
with a minimum grade of 9.5/20.
- Other evaluations:
Best grade between written test of exam, with or without laboratory work.
4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
- O método expositivo permite apresentar os princípios e aplicações associados à eletricidade e eletrónica;
- O método demonstrativo laboratorial permite visualizar, analisar e experimentar os princípios dos componentes elétricos
e eletrónicos em aplicações industriais.
4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
- Lectures are consistent with the objectives of providing the students with the fundamentals of electric and electronic
technologies;
- Interaction with demonstrations and student work in laboratory are consistent with the objectives of identification and
analysis of electric and electronic circuits in industrial applications

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Afonso Marques; Eletrónica XXI, PUBLINDUSTRIA, 2011, ISBN: 9789728953881
-Manuel de Medeiros Silva; Introdução aos Circuitos Eléctricos e Electrónicos, 6ª ed GULBENKIAN, 2014, ISBN:
9789723106961
-J. A. Brandão Faria; Análise de Circuitos, IST PRESS,2013, ISBN: 9789898481207
-Acácio Manuel Raposo Amaral; Análise de Circuitos e Dispositivos Eletrónicos - 2ª edição, PUBLINDUSTRIA, ISBN:
9789897230868

Mapa IV - Instalações e Máquinas Elétricas
4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Instalações e Máquinas Elétricas
4.4.1.1. Title of curricular unit:
Electrical Machines and Electrical Installations
4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
EE/EE
4.4.1.3. Duração:
semestral
4.4.1.4. Horas de trabalho:
162
4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-45; PL-15
4.4.1.6. ECTS:
6
4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
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4.4.1.7. Observations:
<no answer>
4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
João António Lobão Andrade, 60 h
4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>
4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1 - Conhecer os fundamentos das Instalações e Maquinas Elétricas e a sua importância no contexto Industrial;
2 - Conhecer os componentes, o funcionamento e montagem das Instalações elétricas e suas aplicações;
3 - Conhecer os componentes, o funcionamento e montagem das principais máquinas elétricas e suas aplicações.
4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1 - Know the fundamentals of Installations and Electrical Machines and their importance in the Industrial context;
2 - Know the components, operation and assembly of electrical installations and their uses;
3 - Know the components, operation and assembly of the main electrical machines and their uses;
4.4.5. Conteúdos programáticos:
1 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
–Instalações elétricas; Normas e regulamentos; Conceção de instalações elétricas industriais: Proteção das pessoas;
Seleção dos aparelhos de proteção contra sobreintensidades e sobretensões; Técnicas de montagem e manutenção das
instalações industriais.
Tipos de postos de transformação e sua utilização; Aparelhagem de proteção e corte; Seccionadores, disjuntores e
fusíveis; Correção de fator de potência; Elétrodos de terras de proteção e serviço.
2 - MÁQUINAS ELÉTRICAS
– Transformadores: Funcionamento; Perdas, rendimento; Transformadores monofásicos e trifásicos; Tipos de ligação;
Transformadores especiais;
– Máquinas Síncronas e assíncronas: Constituição e princípio de funcionamento; Motores trifásicos, binário e rendimento;
Motores monofásicos; Motor Linear. Geradores e motores síncronos. Arranque e regulação de velocidade de motores
síncronos e assíncronos;
– Máquinas de comutação: Constituição e princípio de funcionamento de máquinas DC

4.4.5. Syllabus:
Chapter 1 - ELECTRICAL INSTALLATIONS
Electrical installations; Rules and Regulations; Design of electrical industrial installations; Protection; Selection of
protection devices (overcurrent, overvoltage); Assembly and maintenance techniques according to the rules of industrial
installations.
Types of transformer stations and their use; protective and cutting equipment; Power factor correction; Switches, circuit
breakers and fuses; Protection and service electrodes.
Chapter 2 - ELECTRIC MACHINES
Transformers: Operation, Losses, Efficiency; Single-phase and three-phase transformers; Connection types; Special
transformers.
Synchronous and asynchronous machines: Constitution and principle of operation; Three-phase motors, torque and
efficiency; Single phase motors; Linear motor. Synchronous generators and motors. Starting and speed regulation.
Switching machines: Constitution and operating principle of DC mechanical and electronic switching machines; Starting
and speed regulation.
4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
- O capítulo 1 é coerente com os objetivos e apresenta os princípios das instalações elétricas, o funcionamento e
montagem das Instalações elétricas em contexto industrial;
- O capítulo 2 é coerente com os objetivos e apresenta as principais máquinas elétricas, o funcionamento e as aplicações
em contexto industrial.
4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
-Chapter 1 is consistent with the objectives of describing and understanding electrical installations, operation and
assembly of electrical installations and their uses.
- Chapter 2 is consistent with the objectives of describing and understanding operation and assembly of the main electrical
machines and their uses.

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=ca965e02-b810-43ee-9b8a-5d7e10885ea0&formId=ed1e2786-867f-6780-b692-5d…

15/88

11/02/2021

NCE/19/1900135 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia de ensino:
- Método expositivo com recurso a vídeo projetor, apontamentos do docente e Internet;
- Método demonstrativo com recurso a demonstrações e trabalhos laboratoriais.
Regras de avaliação:
- Época de Frequência: teste individual escrito com peso de 60% e trabalhos laboratoriais com peso de 40 % com nota
mínima de 9.5.
- Outras épocas: melhor nota entre teste individual apenas ou com ponderação dos itens da época de Frequência.
4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Teaching methodologies:
- Lectures using presentations and Internet;
- Demonstrations and laboratory work;
Evaluation methodologies:
- Continuous evaluation: written test (60 %) and laboratory work (40%) with a minimum grade of 9.5.
- Other evaluation periods:
Best grade between written exam or written exam + continuous evaluation.
4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
- O método expositivo permite apresentar os princípios e aplicações associado ás instalações e máquinas elétricas.
- O método demonstrativo laboratorial permite visualizar, analisar e experimentar situações reais das instalações e
máquinas elétricas em contexto industrial.
4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
- Lectures are consistent with the objectives of providing the students with the fundamentals of Installations and Electrical
Machines;
- Demonstrations and laboratory work are consistent with the objectives of identification and analysis of Installations and
Electrical Machines and their importance in the Industrial context.
4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- A Gomes, Sérgio Ramos e André Sá; Instalações Elétricas de Baixa Tensão – Aparelhagem de Proteção Comando e
Seccionamento, ENGEBOOK, 2018, ISBN: 9789898927187
- António A Gomes e José B Carvalho; Instalações Elétricas de Média Tensão – Postos de transformação e
Seccionamento, PUBLINDUSTRIA, 2018, ISBN: 9789897232770
- Hilário Dias Nogueira; ABC das Regras Técnicas, 2ª Edição ENGEBOOK, 2019, ISBN: 9789898927750
-Stephen J; Fundamentos de Máquinas Elétricas, 5 ed. McGrawHill, 2013, ISBN: 9788580552065
- José M. Molina, Francisco J. Cánovas, Francisco A. Ruz; Motores y Máquinas Eléctricas - Fundamentos de electrotecnia
para ingenieros, MARCOMBO, 2011, ISBN: 9788426717948
- António Francisco; Motores Elétricos, 5.ª Edição LIDEL, 2013, ISBN: 9789728480349

Mapa IV - Sistemas de Informação Industriais
4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Sistemas de Informação Industriais
4.4.1.1. Title of curricular unit:
Industrial Information Systems
4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
CI/CS
4.4.1.3. Duração:
semestral
4.4.1.4. Horas de trabalho:
135
4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-60 h
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4.4.1.6. ECTS:
5
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 Coelho Martins da Fonseca, 60 h
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):
Após a conclusão da UC, os alunos deverão ser capazes de:
1. Desenvolver bases de dados Oracle com segurança em ambiente concorrencial
2. Manipular e pesquisar bases de dados usando SQL
3. Programar procedimentos, funções e triggers na linguagem PL/SQL
4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Upon completion of the UC, students should be able to:
1. Develop Oracle databases securely in a competitive environment
2. Manipulate and analyse databases using SQL
3. Program procedures, functions and triggers in the PL/SQL language
4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução às bases de dados
2. Modelo conceptual de uma base de dados
a. Modelo entidade relacionamento
b. Normalização
c. Desnormalização
3. Programação em SQL
a. Manipulação de tabelas e vistas
b. Integridade de dados
c. Operações
d. Operadores
e. Ordenação
f. Funções
g. Subconsultas
h. Agregação de dados
4. Transações e bloqueios
a. Transações e controlo de concorrência
b. Bloqueio
5. Indexação
6. Segurança
a. Gestão de quotas e utilizadores
b. Privilégios e Roles
7. Programação numa linguagem procedimental de manipulação de dados
a. Estrutura e organização
b. Declaração de variáveis
c. Interação com a base de dados
d. Controlo de fluxo
e. Cursores
f. Procedimentos
g. Funções
h. Triggers
4.4.5. Syllabus:
1. Introduction to databases
2. Database conceptual model
a. Entity-relationship model
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b. Normalisation
c. Denormalisation
3. Programming in SQL
a. Table and view manipulation
b. Data integrity
c. Operations
d. Operators
e. Sorting
f. Functions
g. Sub queries
h. Data aggregation
4. Transaction and locking
a. Transactions and concurrency control
b. Locking
5. Indexing
6. Security
a. Users and quotas
b. Privileges and Roles
7. Programming in a procedural language for data manipulation
a. Structure and organization
b. Variable declaration
c. Database interaction
d. Flux control
e. Cursors
f. Procedures
g. Functions
h. Triggers
4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
1. Os Conteúdos 1, 2, 4, 5 e 6 estão coerentes com o Objetivo 1, pois focam as características das bases de dados e a sua
evolução, o desenvolvimento de bases de dados Oracle a partir do modelo lógico ER, a normalização e desnormalização, a
sua constituição em estruturas lógicas, físicas e processos, as transações em ambiente concorrencial, a indexação, a
segurança no âmbito da gestão de utilizadores e privilégios
2. O Conteúdo 3 coerente com o Objetivo 2, pois é lecionada a linguagem SQL com enfoque para a criação e gestão da
base de dados, bem como a consulta de dados
3. O Conteúdo 7 coerente com o Objetivo 3, pois é lecionada a linguagem procedimental nativa das bases de dados Oracle,
o PL/SQL e a sua utilização no desenvolvimento de código em procedimentos, funções e triggers para fazerem o acesso
eficiente a dados.
4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
1. Contents 1, 2, 4, 5 and 6 are consistent with Objective 1 as they focus on the characteristics of databases and their
evolution, the development of Oracle databases from the ER logic model, the use of normalization and denormalization, the
logical and physical database structures and processes, transactions in a concurrent environment, indexing and security
in the management of users and privileges
2. Content 3 is consistent with Objective 2 as SQL language is taught focusing on database creation and management as
well as data query
3. Content 7 is consistent with Objective 3 because the procedural native language of Oracle databases, PL/SQL, is taught
as well as its use in developing code for procedures, functions and triggers in order to efficiently access database data
4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino:
• Lição expositiva
• Lição interativa
• Resolução de problemas
• Trabalho de projeto
A avaliação, para todas as épocas, é a seguinte:
• O estudante está obrigado à presença em pelo menos 1/2 das aulas para poder ser avaliado na época de avaliação
contínua. Os estudantes com o estatuto trabalhador-estudante não têm que cumprir este requisito.
• Teste escrito. (25%)
• Trabalho prático realizado ao longo do semestre, podendo ser realizado fora da sala de aula. O trabalho tem de ser
entregue até ao último dia de aulas. O trabalho (e respetivo relatório) tem entregas parcelares ao longo do semestre e a
defesa é feita uma única vez, na época de avaliação contínua, não havendo possibilidade de melhoria (75%).
4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Teaching methodologies:
• Lecture
• Interactive lesson
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• Problem solving
• Project
Evaluation methodology for all evaluation periods:
• Students must attend at least 1/2 of the class hours to develop the project and the ongoing assessment. Students with
student worker status do not have to meet this requirement.
• Written test (25%).
• Practical work carried out throughout the semester, which can be done in or outside the classroom, and evaluated only
once during the continuous evaluation period, with no possibility of extra credit to improve the grade attributed (75%).
4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
1. Lição expositiva está coerente com os objetivos devido à necessidade de apresentar os conteúdos teóricos aos alunos,
nomeadamente os vários aspetos relacionados com o desenvolvimento de bases de dados e as linguagens SQL e PL/SQL
2. Lição interativa está coerente com os objetivos pois a interação alunos/docentes ajuda a aprendizagem dos conceitos
para além da introdução de novas ideias, perspetivas e soluções que podem ser aplicadas tanto na fase de análise como
na de implementação de bases de dados, na sua manipulação e estudo de diferentes estratégias para desenvolvimento de
código
3. Resolução de problemas está coerente com os objetivos pois a aplicação de conteúdos teóricos a exercícios práticos
de inspiração realista, relacionados com o estudo, a manipulação e pesquisa de bases de dados em ambiente
concorrencial e desenvolvimento de programas em PL/SQL, ajuda a consolidar a matéria, realçando o saber fazer
4. Trabalho de projeto está coerente com os objetivos pois abrange o desenvolvimento de uma base de dados, passando
por todas as fases desde a sua conceção até à sua utilização, pelo que obriga à aplicação prática de todos os conceitos
abordados ao longo do semestre a uma situação realista nova
4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
1. Lectures are consistent with the objectives due to the need to provide students with the theoretical contents, including
the various aspects related to the development of databases and SQL and PL/SQL languages
2. Interactive lessons are consistent with the objectives since student/teacher interaction helps the learning of concepts of
the program and the introduction of new ideas, perspectives and solutions that can be applied both in the analysis and
implementation of databases as well as in the study of different strategies for code development
3. Problem solving is consistent with the objectives since the application of theoretical concepts to solve real life practical
exercises related to the study, research and manipulation of databases in a concurrent environment and in the
development of PL/SQL software helps consolidate the concepts, highlighting the students’ expertise
4. Project development is consistent with the objectives since it covers the development of a database, through all stages
from its conception to its use, requiring the practical application of all concepts covered throughout the semester to a new
realistic situation
4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Obrigatória:
1. Apontamentos fornecidos pelos docentes
2. Groff, J., Weinberg, P., Using SQL, McGraw-Hill, 1990
3. Campos, L., Oracle 8i - Curso Completo, FCA, 1998
Recomendada:
4. Ramklass, R., OCA Oracle Database 12c SQL Fundamentals I Exam Guide (Exam 1Z0-061), Oracle Press, 2014
5. Oracle, Manuais do Oracle, online em http://www.oracle.com/technetwork/indexes/documentation/index.html
6. Pepin, D., Oracle Programmer’s Guide, QUE, 1990
7. Feuerstein, S., Pribyl, B., Oracle PL/SQL Programming, O’Reilly, 2009
8. Ramakrishnan, R., Gehrke, J., Database Management Systems, Third Edition, McGraw-Hill, 2007

Mapa IV - Eletrónica Industrial
4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Eletrónica Industrial
4.4.1.1. Title of curricular unit:
Industrial Electronics
4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
EA/EA
4.4.1.3. Duração:
semestral
4.4.1.4. Horas de trabalho:
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175,5
4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-45; PL-15
4.4.1.6. ECTS:
6,5
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):
Adérito Neto Alcaso, 60 h
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):
Conhecer e compreender os princípios de funcionamento e aplicações dos sistemas eletrónicos baseados em
conversores eletrónicos de potência, usados em ambiente industrial, de forma a poder intervir na conceção,
implementação e operação destes sistemas nas aplicações eletromecânicas mais comuns, de variação de velocidade e
binário. Assim após a frequência da unidade curricular, o aluno deve:
O1 - Identificar a necessidade e aplicações da eletrónica em sistemas eletromecânicos;
O2 - Identificar características e funcionamento de dispositivos eletrónicos de potência mais comuns;
O3 - Identificar características e funcionamento de conversores eletrónicos de potência mais comuns;
O4 - Identificar requisitos mais importantes da conceção, implementação e operação de sistemas eletrónicos de potência e
suas aplicações eletromecânicas.
4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Know and understand the operating principles and applications of electronic systems based on electronic power
converters, used in an industrial environment, to be able to intervene in the design, implementation and operation of these
systems in the most common electromechanical applications of speed and torque variation. Thus after attending the
course, the student should:
O1 - Identify the need for and applications of electronics in electromechanical systems;
O2 - Identify characteristics and operation of the most common power electronic devices;
O3 - Identify characteristics and operation of the most common power electronic converters;
O4 - Identify the most important requirements of the design, implementation and operation of electronic power systems
and their electromechanical applications.
4.4.5. Conteúdos programáticos:
C1 - Caraterísticas de dispositivos eletrónicos de potência;
C2 - Comando e proteção de eletrónicos dispositivos de potência;
C3 - Conversores do tipo retificador;
C4 - Conversores do tipo gradador e cicloconversor AC;
C5 - Conversores do tipo gradador e transformador DC;
C6 - Conversores do tipo inversor;
C7 - Comando de conversores;
C8 – Sistemas de variação de velocidade e binário;
C9 - Simulação e ajuste de conversores.
4.4.5. Syllabus:
C1 - Characteristics of power electronic devices
C2 - Command and protection of power electronic devices;
C3 - Rectifier type converters;
C4 - AC grader and cycloconverter type converters;
C5 - DC grader and transformer type converters;
C6 - Inverter type converters;
C7 - Command and control of power converters;
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C8 - Speed and torque variation systems;
C9 - Simulation and adjustment of converters.
4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Objetivo O1 é transversal a todos os conteúdos, estando objetivo O2 interligado sobretudo a conteúdo C2; objetivo O3 a
conteúdos C3 a C6 e objetivo O4 a conteúdos C7 a C9.
4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Objective O1 is transversal to all contents, while objective O2 is mostly related to content C2; objective O3 to contents C4
through C5 and objective O4 to contents C7 through C9.
4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino:
- Método expositivo com recurso a vídeo projetor de apontamentos do docente e simuladores online;
- Método demonstrativo experimental com recurso a demonstrações e trabalhos laboratoriais.
Regras de avaliação:
Avaliação contínua englobando uma componente comportamental com peso de 10%, uma componente laboratorial (em
grupo) com peso de 40% e um teste escrito com peso de 50%:
Para aprovação a nota do teste escrito deve ser superior a 6.5 e a nota de prática laboratorial deve ser superior a 9.5. Para
alunos com estatuto de trabalhador estudante as componente laboratorial e comportamental são substituídas por
trabalhos de simulação e pesquisa exclusivamente.
Em caso de não aprovação haverá opção por exame final único.
4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Teaching methodologies:
- Lectures using video projection of teacher notes and online simulators.
- Experimental demonstrations and student laboratory work;
Evaluation:
- Ongoing evaluation is based on a behavioral component of 10%, laboratory (40%) and a written test (50%), where the
written test grade is greater than 6.5/20 and the laboratory practice grade is greater than 9.5/20. Students with student
worker status are evaluated based on a simulation (10%), a research project (40%) and a written test (50%), where the
written test grade is greater than 6.5/20 and the research project grade is greater than 9.5/20.
- Other evaluations:
The final exam can be taken when students do not pass via ongoing assessment.
4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
- Método expositivo é transversal a todos objetivos O1 a O4 em virtude da necessidade da introdução dos conteúdos
teóricos.
- Método demonstrativo e experimental será utilizado para cumprir objetivos O2 a O3 para caraterização e validação
prática das diferentes topologias e aplicações de conversores eletrónicos de potência.
4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
- Lectures are transversal to all objectives O1 to O4 since students need to be introduced to the theory.
- Demonstrations and experiments will be used to meet objectives O2 and O3 for characterization and practical validation
of different topologies and applications of power electronic converters.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Cyril W. Lander, “Eletrónica Industrial”, 1988, Mc Graw-Hill (ISBN: 8534604576);
- Fernando J. Velez, Paulo Oliveira, Luís M. Borges, Ana Rodrigues, “Curso de Eletrónica Industrial", Lidel, 2010 (ISBN:
9789728480226);
- Afonso Marques, “Eletrónica XXI”, 2011, Publindustria, (ISBN: 9789728953881);
- Muhammad Rashid, “Power Eletronics”, Pearson, 2013 (ISBN: 9780273769088).

Mapa IV - Sistemas de Medida e Controlo
4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Sistemas de Medida e Controlo
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4.4.1.1. Title of curricular unit:
Measurement and Control Systems
4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
EA/EA
4.4.1.3. Duração:
semestral
4.4.1.4. Horas de trabalho:
175,5
4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-45; PL-15
4.4.1.6. ECTS:
6,5
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):
Adérito Neto Alcaso, 60 h
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):
Conhecer e compreender os princípios de funcionamento dos sistemas de medida e controlo e a sua necessidade e
importância no contexto industrial, de forma a poder intervir na conceção, implementação e operação destes sistemas nos
sistemas eletromecânicos de aplicação mais comum. Assim, após a frequência da unidade curricular, o aluno deve:
O1. Descrever os princípios e objetivos de sistemas de medida e controlo;
O2. Caracterizar tecnologias e aplicações de sensores e atuadores;
O3. Caracterizar tecnologias e aplicações de sistemas de controlo lógicos, discretos e contínuos;
O4. Identificar controladores mais comuns, desenvolvendo a sua implementação, programação e ajuste em aplicações
eletromecânicas;
4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Know and understand the operation’s principles of measurement and control systems and their need and importance in
the industrial context, so that they can intervene in the design, implementation and operation of the most common used
electromechanical systems. Upon completion of the curricular unit, the student should:
O1 Describe the principles and objectives of measurement and control systems;
O2 Characterize technologies and applications of sensors and actuators;
O3. Characterize technologies and applications of logic, discrete and continuous control systems;
O4. Identify common controllers by developing their implementation, programming and tuning in electromechanical uses;
4.4.5. Conteúdos programáticos:
C1 - Conceitos e definições sobre medidas, instrumentação, automação e controlo;
C2 - Tecnologias e princípios de funcionamento de sensores e atuadores;
C3 - Circuitos de condicionamento e processamento de sinal;
C4 - Caracterização e modelização de sistemas;
C5 - Comportamento de sistemas no tempo e na frequência;
C6 - Controlo do tipo ON-OFF e PID;
C7 - Implementação física de controladores analógicos e digitais;
C8 - Controladores programáveis do tipo PLC;
C9 - Simulação e programação de controladores.
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4.4.5. Syllabus:
C1 - Concepts and definitions on measurement, instrumentation, automation and control;
C2 - Technologies and operation principles of sensors and actuators;
C3 - Conditioning circuits and signal processing;
C4 - Characterization and modelling of systems;
C5 - Systems behaviour in time and frequency;
C6 - ON-OFF and PID control;
C7 - Physical implementation of analog and digital controllers;
C8 - Programmable controllers of PLC type;
C9 - Simulation and controller programming.
4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Objetivo O1 é transversal a todos os conteúdos, estando objetivo O2 interligado sobretudo a conteúdos C2 e C3; objetivo
O3 a conteúdos C4 e C5 e objetivo O4 a conteúdos C6 e C9.
4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Objective O1 is transversal to all contents; objective O2 is interconnected mainly with contents C2 and C3; objective O3 is
interconnected to C4 and C5 contents and objective O4 to C6, C7, C8 and C9 contents.
4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino:
- Método expositivo com recurso a vídeo projetor de apontamentos do docente e simuladores online;
- Método demonstrativo experimental com recurso a demonstrações e trabalhos laboratoriais.
Regras de avaliação:
Avaliação contínua englobando uma componente comportamental com peso de 10%, uma componente laboratorial (em
grupo) com peso de 40% e um teste escrito com peso de 50%:
Para aprovação a nota do teste escrito deve ser superior a 6.5 e a nota de prática laboratorial deve ser superior a 9.5. Para
alunos com estatuto de trabalhador estudante as componente laboratorial e comportamental são substituídas por
trabalhos de simulação e pesquisa exclusivamente.
Em caso de não aprovação haverá opção por exame final único.
4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Teaching Methodologies:
- Expository method using video projection of professor notes and online simulators;
- Experimental demonstration method using demonstrations and laboratory work.
Evaluation Methodologies:
Continuous evaluation: behaviour:10%; laboratory group work: 40% ; written test: 50%:
Written test grade must be greater than 6.5 and the laboratory practice grade must be greater than 9.5.
For students with student worker status the laboratory and behavioural components are replaced by simulation and
research work exclusively.
Final evaluation: exam.
4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Método expositivo é transversal a todos objetivos O1 a O4 em virtude da necessidade da introdução dos conteúdos
teóricos.
- Método demonstrativo e experimental será utilizado para cumprir objetivos O2 a O3 para caraterização e validação
prática das diferentes tecnologias e aplicações de sensores, atuadores e seu controlo.
4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
- Expository method is transversal to all objectives O1 to O4 due to the introduction of theoretical contents.
- Demonstrative and experimental methods will be used to meet objectives O2 to O3 for the characterization and practical
validation of different technologies and uses of sensors, actuators and their controls.
4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Paulo Oliveira “Curso de Automação Industrial", Lidel, 2009 (ISBN:9789728480219);
- J. Norberto Pires, “Automação e Controlo Industrial”, Lidel, 2019 (ISBN: 9789897524127);
- Curtis Johnson, “Controlo de Processos: Tecnologia Da Instrumentação”, Fd C. Gulbenkian, 1990 (ISBN: 9789723104943);
- Thomas Hughes, “Measurement and Control Basics”, ISA, 2015 (ISBN 978-0876640142).
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Mapa IV - Matemática Aplicada II
4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Matemática Aplicada II
4.4.1.1. Title of curricular unit:
Applied Mathematics II
4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
MAT/MATHS
4.4.1.3. Duração:
semestral
4.4.1.4. Horas de trabalho:
175,5
4.4.1.5. Horas de contacto:
T-30; TP-60
4.4.1.6. ECTS:
6,5
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):
Fernando Pires Valente, 90 h
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 estudantes ganhem conhecimentos e competências nos domínios da estatística e da análise numérica
que lhes permitam a compreensão de matérias de outras disciplinas do curso e aplicação desses conhecimentos na vida
profissional.
4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Acquire knowledge and skills in statistics and numerical analysis to be able to understand other subjects in the degree and
apply that knowledge in their professions.
4.4.5. Conteúdos programáticos:
Módulo de Análise Numérica
Teoria dos erros
Equações não lineares
Interpolação polinomial
Sistemas de equações lineares
Sistemas de equações não lineares
Aproximação
Integração numérica
Equações diferenciais ordinárias
Módulo de Estatística
Introdução à teoria das probabilidades
Variáveis aleatórias e suas distribuições
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Distribuição especiais
Teoria da amostragem
Estimação intervalar
Testes de hipóteses
4.4.5. Syllabus:
Numerical Analysis Module:
Theory of errors
Nonlinear equations
Polynomial interpolation
Systems of linear and nonlinear equations
Approximation
Numerical integration
Ordinary differential equations
Statistics Module:
Basic probability theory
Random variables and distributions
Special distributions
Sampling theory
Interval estimation
Hypothesis testing
4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Relativamente ao módulo de Análise Numérica os conteúdos programáticos são os conteúdos clássicos de qualquer
disciplina de Análise Numérica ou Métodos Numéricos num curso de ciências e de engenharia de ensino superior em
Portugal ou em qualquer país desenvolvido e permitem atingir os objetivos definidos no ponto 1.
Relativamente ao módulo de Estatística, tendo em conta que se pretende que o aluno adquira competências que lhe
permita efetuar o tratamento estatístico de dados, o programa da UC inclui conteúdos programáticos para análise e
tratamento de diversos tipos de dados.
4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
In the numerical analysis module covers the classic content of any course in Numerical Analysis/Methods in Science and
Engineering degrees in Portuguese higher education or in any developed country to reach the goals set out in point 4.4.4.
n the Statistics Module students should acquire skills to deal with data using statistics so they analyze and deal with a
number of types of data.
4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo teórico-prático com exemplos práticos de aplicação.
Com o método expositivo teórico-prático pretende-se que o aluno adquira os conhecimentos teóricos dos conteúdos
programáticos e os consiga aplicar em situações práticas relacionados com o curso.
Acompanhamento tutorial presencial para aplicação dos conhecimentos teóricos a casos práticos. Resolução de
exercícios práticos.
Utilização da plataforma de e-learning - componente de ensino à distância, para melhor permitir o acompanhamento da UC
por parte dos alunos.
Espera-se assim que a componente teórico-prática e a resolução de casos práticos permitam a consolidação dos
conhecimentos adquiridos de modo a que fiquem para a vida profissional.
4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Practical and theoretical lectures with practical examples and application.
Lectures on theory and practice should help students acquire the theory to then be applied in practical situations related to
the degree.
Tutorial work to apply the theory to practical cases.
Practical exercises.
The e-learning platform – a component for distance learning – helps the students keep up with the course material.
The knowledge gained should be effectively consolidated so it can be applied in their professions.
4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Com o método expositivo teórico-prático pretende-se que o aluno adquira os conhecimentos teóricos dos conteúdos
programáticos e os consiga aplicar em situações práticas relacionados com o curso.
Acompanhamento tutorial presencial para aplicação dos conhecimentos teóricos a casos práticos. Resolução de
exercícios práticos.
Utilização da plataforma de e-learning - componente de ensino à distância, para melhor permitir o acompanhamento da UC
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por parte dos alunos.
Espera-se assim que a componente teórico-prática e a resolução de casos práticos permitam a consolidação dos
conhecimentos adquiridos de modo a que fiquem para a vida profissional.
4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Lectures on theory and practice should help students acquire the theory to then be applied in practical situations related to
the degree.
Tutorial work to apply the theory to practical cases.
Practical exercises.
The e-learning platform – a component for distance learning – helps the students keep up with the course material.
The knowledge gained should be effectively consolidated so it can be applied in their professions
4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Valente, F.P. (2015), “Análise Numérica”, Edição do IPG.
Valente, F. P. (2018), “Análise Numérica”, Tópicos e Problemas, Edição do IPG.
Fonseca, Jaime (2001) “Estatística Matemática”, Vol 1 e Vol 2 Ed. Sílabo.
Murteira, J. F. Bento (1990) “Probabilidades e Estatística”, McGraw-Hill.
Pina, H.L.G. (2010). “Métodos Numéricos”, Escolar Editora.
Fonseca, Jaime e Torres, Daniel (2011) “Exercícios de Estatística-Vol 1 e 2 ”, 2ª edição, Ed. Sílabo.
Murteira, B.; Ribeiro, C.S.; Silva, J.A. e Pimenta, C. (2007) “Introdução à Estatística”, 2ª edição, McGraw-Hill.
Reis, E.; Melo, P.; Andrade, R. e Calapez, T.(2007) “Estatística Aplicada” vol.1, 5ª edição, Ed. Sílabo.
Reis, E.; Melo, P.; Andrade, R. e Calapez, T.(2001) “Estatística Aplicada” vol.2, 4ª edição, Ed. Sílabo.
Asaithambi, N.S. (1995) “Numerical Analysis”, Saunders College Publishing.
Atkinson, K.E. (1989),” An Introduction to Numerical Analysis”, John Wiley & Sons.

Mapa IV - Química e Materiais
4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Química e Materiais
4.4.1.1. Title of curricular unit:
Chemistry and Materials
4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
MTS/MAT
4.4.1.3. Duração:
semestral
4.4.1.4. Horas de trabalho:
162
4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-45; PL-15
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 Reinas dos Santos André, 60 h
4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>
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4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O1. Interpretar a matéria e suas transformações usando conceitos de química
O2. Identificar e caracterizar tipos de ligação intra/intermoleculares
O3. Justificar propriedades de substâncias com base nas ligações intra/intermoleculares
O4. Caracterizar materiais com base na sua estrutura, propriedades e aplicações
O5. Selecionar materiais para diferentes aplicações
O6. Aplicar os processos eletroquímicos e eletrolíticos a fins práticos
O7. Identificar fenómenos de corrosão e selecionar métodos de proteção anticorrosivos adequados
4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
O1. Interpret the material and its transformations using concepts from Chemistry
O2. Identify and characterize types of intra and intermolecular connections
O3. Justify properties of substances based on intra and intermolecular connections
O4. Characterize materials based on their structures, properties and applications
O5. Select materials for different applications
O6. Apply electrochemical and electrolyte processes for practical purposes
O7. Identify phenomena of corrosion and select methods for suitable anticorrosive protections
4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Estrutura atómica e ligação química
2. Classificação dos polímeros
3. Termoplásticos comerciais
4. Elastómeros
5. Compósitos
6. Eletroquímica
7. Corrosão dos materiais.
4.4.5. Syllabus:
1. Atomic and chemical alloy structure
2. Classification of polymers
3. Commercial thermoplastics
4. Elastomers
5. Composites
6. Electrochemistry
7. Corrosion of materials.
4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
1. Estrutura Atómica e Ligação Química (O1, O2, O3)
2. Classificação dos polímeros (O1, O2, O4, O5)
3. Termoplásticos comerciais (O1, O2, O3, O4, O5)
4. Elastómeros (O1, O2, O3, O4, O5)
5. Compósitos (O1, O2, O3, O4, O5)
6. Eletroquímica (O6)
7. Corrosão dos materiais (O6, O7)
4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
1. Atomic and chemical alloy structure (O1, O2, O3)
2. Classification of polymers (O1, O2, O4, O5)
3. Commercial thermoplastics (O1, O2, O3, O4, O5)
4. Elastomers (O1, O2, O3, O4, O5)
5. Composites (O1, O2, O3, O4, O5)
6. Electrochemistry (O6)
7. Corrosion of materials (O6, O7).
4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Lição expositiva; resolução de problemas; debate; observação de experiências; aulas laboratoriais.
Realização de 2 testes, exame com a totalidade da matéria; exame de recurso com a totalidade da matéria. São aprovados
na unidade curricular os alunos que obtenham classificação igual ou superior a 9,5 valores.
4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Lectures; problem solving; debate; observation of experiments; laboratory.
Two tests; final exam on all the material; recourse exam on all the material. Students pass when their grades are 9.5/20 or
more.
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4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As lições expositivas, a resolução de problemas irão dotar o aluno dos conhecimentos necessários quanto à estrutura,
propriedades e transformação dos materiais em geral. O debate, a observação de experiências e resolução de problemas
com as orientações tutoriais irão permitir melhor consolidação de conhecimentos.
4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The lectures and problem solving will equip the students with knowledge to characterize materials based on their
structure, properties and transformation. Debate, observing experiments and problem solving in the tutorial sessions will
help to consolidate their knowledge
4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
i) Chang, R., Goldsby, K., Química, 11ª ed., McGraw-Hill, 2013, ISBN 9789899717275;
ii) Textos de Apoio coligidos pelo Prof. Reinas André, Química e Materiais I, Guarda, Instituto Politécnico da Guarda, 2018
iii) Smith W. F., Princípios de Ciência e Engenharia de Materiais, 3ªed., McGraw-Hill International Editions, 1998, ISBN
9789728298685.
IV) Fontana, M.G. & Green, N.D. Corrosion Engineering, Ed. Nace, 1986, ISBN 9780072939736.
V) Gentil, V. Corrosão, 4ª ed., Livros Técnicos e Científicos, 2003, ISBN 9788521613411.

Mapa IV - Tecnologia dos Materiais
4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Tecnologia dos Materiais
4.4.1.1. Title of curricular unit:
Technology of Materials
4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
MM/MM
4.4.1.3. Duração:
semestral
4.4.1.4. Horas de trabalho:
162
4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-45; PL-15
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 Reinas dos Santos André, 60 h
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):
O1. Caracterizar materiais com base na sua estrutura, propriedades e aplicações
O2. Selecionar materiais para diferentes aplicações
O3. Analisar resultados de ensaios mecânicos e caracterizar as propriedades dos materiais
O4. Identificar e caracterizar tipos de ligação intra/intermoleculares
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O5. Classificar os sólidos e identificar estruturas cristalinas
O6. Analisar diagramas de equilíbrio
O7. Caracterizar tratamentos térmicos das ligas Fe-C
4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
O1. Characterize the materials based on their structure, properties and applications
O2. Select materials for different applications
O3. Analyze results of mechanical tests and characterize the properties of the materials
O4. Identify and characterize types of intra and intermolecular connections
O5. Classify solids and identify crystal structures
O6. Analyze equilibrium diagrams
O7. Characterize Fe-C thermal treatments
4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Propriedades mecânicas dos materiais e ensaios mecânicos
2. Ligas ferrosas
3. O alumínio e suas ligas
4. O cobre e suas ligas
5. Tratamentos térmicos
6. Ligas com memória de forma (SMA).
4.4.5. Syllabus:
1. Mechanical properties of materials and mechanical tests
2. Iron connections
3. Aluminum and its alloys
4. Copper and its alloys
5. Thermal treatments
6. Shape memory alloys (SMAs).
4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
1. Propriedades mecânicas dos materiais e ensaios mecânicos (O1, O2, O3)
2. Ligas ferrosas (O2, O4, O5, O6)
3. O alumínio e suas ligas (O2, O4, O5, O6)
4. O cobre e suas ligas (O2, O4, O5, O6,)
5. Tratamentos térmicos (O2, O7)
6. Ligas com memória de forma (SMA) (O2, O4, O5).
4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
1. Mechanical properties of materials and mechanical tests (O1, O2, O3)
2. Iron connections (O2, O4, O5, O6)
3. Aluminum and its alloys (O2, O4, O5, O6)
4. Copper and its alloys(O2, O4, O5, O6)
5. Thermal treatments (O2, O7)
6. Shape memory alloys (SMAs) (O2, O4, O5)
4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Lição expositiva; resolução de problemas; debate; realização de ensaios mecânicos; aulas laboratoriais.
Realização de 2 testes; exame com a totalidade da matéria; exame de recurso com a totalidade da matéria. São aprovados
na unidade curricular os alunos que obtenham classificação igual ou superior a 9,5 valores.
4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Lectures; problem solving; debate; mechanical testing; laboratory.
Two tests; final exam on all the material; recourse exam on all the material. Students pass when their grades are 9.5/20 or
more.
4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As lições expositivas, a resolução de problemas, e a realização de ensaios mecânicos irão dotar o aluno dos
conhecimentos necessários relativamente à caracterização dos materiais com base na sua estrutura, propriedades e
aplicações, bem como quanto à seleção de materiais para diferentes aplicações. O debate, a observação de experiências e
resolução de problemas com as orientações tutoriais irão permitir melhor consolidação de conhecimentos.
4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
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The lectures, problem solving and mechanical testing will equip the students with knowledge to characterize materials
based on their structure, properties and applications as well as the selection of materials for different applications. Debate,
observing experiments and problem solving in the tutorial sessions will help to consolidate their knowledge.
4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
I) Textos de Apoio coligidos pelo Prof. Reinas André, Instituto Politécnico da Guarda, 2018.
II) Smith W. F., Princípios de Ciência e Engenharia de Materiais, 3ªed., McGraw-Hill International Editions, 1998, ISBN
9789728298685.
III) Chiaverini, V., Tecnologia Mecânica, Vol. I, 2ª ed., Pearson Universidades, 1995, ISBN 978-0074500897.
IV) Carlos Moura Branco, Mecânica dos Materiais, 5ª ed., Fundação Calouste Gulbenkian: Lisboa, 2011, 9789723111477.
V) Pinto Soares, Aços Características e Tratamentos, 6ª ed., Publindústria, 2010, ISBN 9789892017976.

Mapa IV - Física Aplicada
4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Física Aplicada
4.4.1.1. Title of curricular unit:
Applied Physics
4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
FIS/PHY
4.4.1.3. Duração:
semestral
4.4.1.4. Horas de trabalho:
162
4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-45 h; PL-15 h
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):
Jorge Alberto Pereira da Fonseca e Trindade, 60 h
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):
• Promover um espírito crítico alicerçado na metodologia da Física.
• Adquirir conhecimentos fundamentais de Física, relacionados com a mecânica do ponto material e com os campos
eletromagnéticos.
• Aplicar os conhecimentos na análise e resolução de problemas enquadrados naquelas temáticas.
4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
• Promote a critical spirit based on the Physics methodology.
• Acquire fundamental knowledge of Physics, related to material point mechanics and electromagnetic fields.
• Apply the knowledge towards the analysis and resolution of problems in those themes.
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4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Grandezas físicas e medidas em Física. Sistema Internacional de Unidades.
2. Mecânica do ponto material: Cinemática; Leis de Newton; Equilíbrio de um corpo; Princípios de conservação.
3. Introdução ao eletromagnetismo: campos elétricos; lei de Gauss; Corrente elétrica e resistência; Campos magnéticos
induzidos.
4.4.5. Syllabus:
1. Physical quantities and measurements in Physics. International System of Units.
2. Material point mechanics: Kinematics; Newton's Laws; Balance of a body; Conservation principles.
3. Introduction to electromagnetism: electric fields; Gauss's law; Electric current and resistance; Induced magnetic fields.
4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
• A promoção do espírito crítico alicerçado na metodologia da Física é transversal a todos os conteúdos a lecionar, com
particular ênfase na obtenção das medidas em Física por via direta (utilização de instrumentação) e indireta (cálculos
algébricos).
• A aquisição de conhecimentos fundamentais de Física assenta no estudo das leis e princípios fundamentais da mecânica
e do eletromagnetismo.
• A aplicação dos conhecimentos far-se-á na resolução de exercícios e de problemas enquadrados naquelas temáticas.
4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
• Promote a critical thinking based on physics methodology transversal to all the contents taught, with particular emphasis
on obtaining measurements in physics directly (use of instrumentation) and indirectly (algebraic calculations).
• Acquire the fundamental knowledge of physics based on the study of the fundamental laws and principles of mechanics
and electromagnetism.
• The application of knowledge will be done in solving exercises and problems framed in those themes.
4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino será concretizada através da realização de aulas expositivas (predominantemente teóricopráticas) e interativas/demonstrativas com realização de atividades em contexto laboratorial. Esta metodologia deverá
refletir-se numa avaliação contínua com componentes teórico-práticas (testes), práticas (resolução de questõesproblemas) e laboratoriais.
4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching methodology will be implemented through lectures (predominantly theoretical-practical) and interactive /
demonstrative classes with laboratory activities. This methodology should be reflected in the continuous evaluation with
theoretical-practical (tests), practical (problem-solving) and laboratory components.
4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias de ensino preconizadas assentam em três matrizes de atuação, que definem o espaço do modus
operante: teoria, análise e prática. No primeiro caso procurar-se-á trazer à luz os conceitos-chave, a sua relação entre eles
e as condições de validade. No segundo caso, estimular-se-á a aplicação de conhecimentos e a análise crítica em estudos
de caso. Finalmente, através de demonstrações práticas e atividades laboratoriais, serão propiciadas condições para a
transferência de conhecimento em situações reais.
4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The recommended teaching methodologies are based on three performance matrixes, which define the modus operant
space: theory, analysis and practice. In the first case we will try to bring to light the key concepts, the relation between
them and the conditions of validity. In the second case, the application of knowledge and critical analysis in case studies
will be stimulated. Finally, through practical demonstrations and laboratory activities, conditions will be provided for the
transfer of knowledge in real situations.
4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
• Serway, R. and Jewett, J. (2013). Physics for Scientists and Engineers. Edição: Cengage Learning, INC, janeiro de 2013.
ISBN: 9781133954071
• Noronha, A., Deus, J., Peña, T., Pimenta M. and Brogueira, P. (2014). Introdução à Física (3ª edição). Edição: Escolar
Editora, novembro de 2014. ISBN: 9789725924402
• Walker, J. (2016). Fundamentos de Física (9ª edição) - Volume 1 (Mecânica). Edição: LTC, junho de 2016, ISBN:
9788521630357
• Walker, J. (2016). Fundamentos de Física (9ª edição) - Volume 3 (Eletromagnetismo). Edição: LTC, junho de 2016, ISBN:
9788521630371
• Alonso, M. and Finn, E. (2012). Física, Um Curso Universitário. Edição: Escolar Editora, janeiro de 2012. ISBN:
9789725922965
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Mapa IV - Tecnologia e Programação CNC
4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Tecnologia e Programação CNC
4.4.1.1. Title of curricular unit:
CNC Technology and Programming
4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
MM/MM
4.4.1.3. Duração:
semestral
4.4.1.4. Horas de trabalho:
162
4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-15h; PL-45h
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):
Arlindo Augusto Marques Ferreira, 60 h
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):
Após frequência e aprovação à Unidade Curricular os alunos estarão aptos a:
Conhecer a importância e enquadrar a Tecnologia CNC no sistema produtivo, em particular na Industria Metalomecânica;
Identificar e descrever um equipamento CNC, o seu princípio de funcionamento e funcionalidades;
Conhecer as interfaces e os protocolos de comunicação computador – máquina;
Conhecer os principais controladores utilizados em programação CNC;
Identificar os sistemas de coordenadas, eixos e planos de trabalho e pontos de referência em programação e maquinação
CNC;
Conhecer a estrutura de um programa CNC;
Identificar e interpretar os principais códigos ISO, (G e M) de um programa CNC;
Ler e interpretar qualquer bloco de instruções de um programa CNC;
Programar em código ISO e programar controladores CNC comerciais.
Elaborar, otimizar, simular, validar e executar programas de maquinação CNC em operações de fresagem e torneamento.
4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
At the end of the curricular unit the students approved should have the ability to:
Know the importance and frame CNC Technology in the production system, particularly in the Metalomechanic Industry;
Identify and describe CNC equipment, its working principles and features;
Know the interfaces and protocols of computer - machine communication;
Know the main controllers used in CNC programming;
Identify the coordination systems, axes and work plans and reference points in CNC programming and machining;
Know the structure of a CNC program;
Identify the main ISO codes (G and M) of a CNC program;
Interpret any instruction block of a CNC program;
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Program in ISO code and program commercial CNC controllers;
Elaborate, optimize, simulate, validate and execute CNC machining programs in milling and turning operations.
4.4.5. Conteúdos programáticos:
1 Introdução à Tecnologia e Programação CNC
1.1 Comparação entre a tecnologia CNC, as tecnologias convencionais e as tecnologias emergentes. Aplicações
industriais da tecnologia CNC
1.2 Tipos de equipamentos CNC; fresadoras, tornos e centros de maquinação. Identificação e caracterização
1.3 Protocolos e softwares de comunicação CNC
1.4 Comando remoto do equipamento CNC
2 Sistemas de Coordenadas, Eixos e Planos de Trabalho
2.1 - O sistema de coordenadas no plano cartesiano
2.2 - Planos de trabalho
2.3 - Pontos de referência na programação e maquinação CNC
2.4 - Coordenadas de programação, absolutas e incrementais
3 Programação CNC
3.1 Estrutura de um programa CNC
3.2 Bloco de instruções típico
3.3 Programação em códigos ISO programação de controladores comerciais
3.4 Fases na elaboração de um programas CNC
4 Programação de Operações de Fresagem e Torneamento
4.1 Elaboração de programas CNC para maquinação de peças
4.2 Otimização, simulação, validação e execução de programas CNC
4.4.5. Syllabus:
1 Introduction to CNC Technology and Programming
1.1 Comparison between CNC technology, conventional technologies and emerging technologies. Industrial applications of
CNC technology.
1.2 Types of CNC equipment; milling machines, lathes and machining centers. Identification and Characterization.
1.3 CNC communication protocols and software.
1.4 CNC equipment remote control.
2 Coordination systems, axes and work plans
2.1 The coordinate system in the cartesian plane.
2.2 The working axes of CNC equipment.
2.3 Work Plans.
2.4 Reference points in CNC programming and machining.
2.5 Absolute and incremental work coordinates.
3 CNC programming
3.1 Structure of a CNC program.
3.2 Typical instruction block.
3.3 Programming in ISO codes commercial controller programming.
3.4 Phases in designing a CNC program.
4 Milling and turning programming
4.1 Preparation of CNC programs for machining parts.
4.2 Optimization, simulation, validation and execution of CNC programs.
4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Conhecer a importância e enquadrar a Tecnologia CNC no sistema produtivo, em particular na Industria Metalomecânicaconforme 1.1 dos conteúdos programáticos
Identificar e descrever um equipamento CNC, princípio de funcionamento -conforme 1.2
Conhecer interface e protocolos de comunicação-conforme 1.3; 1.4
Conhecer os principais controladores utilizados em programação CNC-conforme 3.1
Identificar os sistemas de coordenadas, eixos, planos de trabalho e pontos de referência em programação e maquinação
CNC-conforme 2.1; 2.2; 2.3; 2.4
Conhecer a estrutura de um programa CNC-conforme 3.2; 3.3; 3.4
Identificar e interpretar os principais códigos ISO (G e M) de um programa CNC-conforme 3.1; 4.1
Interpretar qualquer bloco ou conjunto de blocos de um programa CNC-conforme 3.1; 4.1
Programar em código ISO e programar controladores CNC comerciais-conforme 3.1; 4.1
Elaborar, otimizar, simular, validar e executar programas de maquinação CNC em operações de fresagem e torneamentoconforme 4.2
4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Know the importance and frame CNC Technology in the production system, particularly in the Metalworking Industry
>according 1.1 of the syllabus
Identify and describe CNC equipment, its working principles and features
>according 1.2
Know the interfaces and protocols of computer
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>according 1.3, 1.4
Know the main controllers used in CNC programming
>according 3.1
Identify the coordination systems, axes and work plans and reference points in CNC programming and machining
>according 2.1, 2.2, 2.3; 2.4
Know the structure of a CNC program;
>according 3.2; 3.3; 3.4
Identify the main ISO codes (G and M) of a CNC program
>according 3.1; 4.1
Interpret any block or set of blocks in a CNC program
>according 3.1; 4.1
Program in ISO code and program commercial CNC controllers
>according 3.1; 4.1
Elaborate, optimize, simulate, validate and execute CNC machining programs in milling and turning operations
>according 4.2 of the syllabus
4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino:
Aulas teóricas: Apresentação oral dos conteúdos programáticos utilizando projeção de slides em PowerPoint.
Aulas teórico-práticas: resolução de exercícios de aplicação.
Requisitos para aprovação na Unidade Curricular:
Avaliação por frequência (prova escrita e trabalho prático): classificação igual ou superior a 10 valores.
Avaliação por exame (prova escrita): classificação igual ou superior a 10 valores.
4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Teaching methodologies:
Theoretical classes: Oral presentation of syllabus contents using PowerPoint slide projection.
Theoretical-practical classes: Solving applied exercises.
Requirements for passing the curricular unit:
Evaluation by a test (written test and practical work): grades equal to or higher than 10 values.
Final Evaluation- exam (written test): grades equal to or higher than 10 values.
4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Esta unidade curricular visa o estudo da tecnologia e programação CNC, ferramentas utilizadas em equipamentos de
comando numérico computorizado, assunto este de grande importância no âmbito das tecnologias de produção em
metalomecânica.
Assim, os conteúdos programáticos definidos são secundados por uma exposição teórico-prática dos mesmos, análise,
discussão e partilha de experiências práticas e resolução de exercícios práticos, de forma a estimular os alunos a
adquirirem os conhecimentos e experiências necessárias e desenvolverem a capacidade de análise e de tomada de
decisões com vista à efetuarem todas as ações necessárias que conduzam à elaboração, otimização, simulação e
execução de programas CNC.
4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
This curricular unit aims to study the technology and CNC programming, tools used in computer numerical control
equipment, a subject of great importance in the field of manufacturing technologies in metalworking industry.
Thus, the defined syllabus is supported by a theoretical and practical exposition, analysis, discussion and sharing of
practical experiences and resolution of practical exercises in order to stimulate students to acquire the necessary
knowledge and experience and develop the ability to analysis and decision-making, with the purpose of carrying out all
necessary actions leading to the elaboration, optimization, simulation and execution of CNC programs.
4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Relvas C., “Controlo Numérico Computorizado Conceitos fundamentais”, 4ª Edição,
Publindústria, 2018, ISBN: 9789898927163
Fitzpatrick, M., “Machining and CNC Technology” 4th Edition, Kindle Edition, 2018, ISBN-13: 978-1259827440; ISBN-10:
1259827445
Rocha. J., 2016, “Programação de CNC para torno e fresadora”, 1ª ed. Lisboa: FCA - Editora Informática, 2016, ISBN 978972-722-843-0
Overby, A., 2010, “CNC Machining Handbook: Building, Programming, and Implementation”, McGraw-Hill Education Europe, ISBN: 9780071623018
Silva, S. D., “CNC: programação de comandos numéricos computadorizados: torneamento”, 6.ª ed. São Paulo: Érica, 2007,
ISBN – 9788571948945308
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Fundamentals of CNC Machining, A Practical Guide for Beginners, Autodesk CAM, 2014, ISBN-13: 978-0-615-50059-1; ISBN10: 0615500595
Hans B. Kief, T. Frederick Waters, 1992, “Computer Numerical Control”, Glencoe/McGraw-Hill, 1992. ISBN: ISBN-13:
9780026764117.

Mapa IV - Projeto
4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Projeto
4.4.1.1. Title of curricular unit:
Project
4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
MM/MM
4.4.1.3. Duração:
semestral
4.4.1.4. Horas de trabalho:
270
4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-45
4.4.1.6. ECTS:
10
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):
Rui Pitarma Ferreira, 15 h
4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Adérito Neto Alcaso, 15 h
José Carlos Fonseca, 15 h
4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Com esta unidade curricular pretende-se que o aluno seja capaz de aplicar e integrar os conhecimentos adquiridos ao
longo do ciclo de estudos, desenvolvendo ao mesmo tempo a sua autonomia e capacidade de trabalhar em equipa,
fomentando ainda a ligação efetiva ao mercado de trabalho.
4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended that the student is able to apply and integrate the knowledge acquired throughout the course while
developing their autonomy and ability to work in a team, and fostering the effective connection to the labour market.
4.4.5. Conteúdos programáticos:
Elaboração de um trabalho aplicado, experimental ou de campo, desenvolvido em ambiente académico ou
empresarial/industrial, no âmbito das temáticas técnico-científicas com relevo na área do curso.
4.4.5. Syllabus:
Performing an applied, experimental or fieldwork, in academic or business/industrial environment, in the relevant
technical-scientific themes of the course.
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4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A elaboração de um trabalho de projeto, individual ou em grupo, aglutinador dos conhecimentos adquiridos ao longo do
ciclo de estudos, visa contribuir para a formação integral do aluno como pessoa e futuro profissional. No final, o aluno
deverá estar preparado e ser capaz, de forma autónoma ou em equipa, de desenvolver a sua atividade recorrendo aos
conhecimentos adquiridos no curso.
4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The elaboration of project work, individually or in a group, bringing together the knowledge acquired throughout the study
cycle, aims to contribute to the integral formation of the student as a person and future professional. At the end, the
student should be prepared and be able, autonomously or in a team, to develop its activity using the knowledge acquired
during the course.
4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- Exposições iniciais sobre diversas temáticas pertinentes para o desenvolvimento do trabalho de projeto;
- Acompanhamento teórico-prático semanal do trabalho;
- Elaboração do relatório final para avaliação.
Avaliação: apresentação e discussão do relatório final perante um júri.
4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
- Initial presentations on various topics relevant to the development of the proposed project works;
- Weekly work monitoring;
- Preparation of the final report.
The final work will be assessed by a jury.
4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O desenvolvimento autónomo de um projeto, com a tutoria do professor e a elaboração de um relatório final, incentiva os
alunos a desenvolverem um trabalho de exigência compatível com os requisitos do mercado de trabalho. A metodologia
pretende, assim, estimular e desenvolver a habilidade profissional, o rigor e a visão técnico-científica do sector
necessários ao exercício profissional na área de formação.
4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The autonomous development of a project, monitored by the mentor, and the preparation of a final report, encourages
students to develop a demanding work compatible with the requirements of the labour market. The methodology thus aims
to stimulate and develop the professional skill, rigour and technical-scientific vision of the sector, necessary for
professional practice in the area of learning.
4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Diversa em função das temáticas abordadas, mas baseada na das unidades curriculares do curso.

Mapa IV - Produção e Controlo da Qualidade
4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Produção e Controlo da Qualidade
4.4.1.1. Title of curricular unit:
Production and Quality Control
4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
MM/MM
4.4.1.3. Duração:
semestral
4.4.1.4. Horas de trabalho:
135
4.4.1.5. Horas de contacto:
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TP-60 h
4.4.1.6. ECTS:
5
4.4.1.7. Observações:
Dada a especificidade desta Unidade Curricular entende-se que a carga horária de contacto deve ser Teórica Prática a fim
de se atingirem os objetivos pretendidos.
4.4.1.7. Observations:
Given the specificity of this course it is understood that the contact time must be Practical and Theoretical in order to
reach the proposed objectives.
4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Amândio Pereira Baía, 60 h
4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>
4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que o aluno:
• Obtenha uma compreensão e visão generalista e conceptual, mas rigorosa, da problemática dos sistemas de produção,
principalmente a nível estratégico e operacional – perceba como os bens e serviços são produzidos.
• Perceba a ideia de que a qualidade é uma ferramenta imprescindível para sobrevivência das empresas; Conheça os
princípios, conceitos e critérios básicos da qualidade, dos sistemas de gestão da qualidade e qualidade total; Saiba aplicar
as técnicas e conceitos de criação de cartas de controlo num ambiente produtivo e identificar processos e metodologias
de melhoria contínua.
• Saiba utilizar no mundo real as técnicas subjacentes à produção e controlo da qualidade de modo a aumentar a
competitividade das empresas.
4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Students should:
• Gain a general and conceptual but accurate understanding and view of production system issues, in terms of strategy
and operations, and understand how goods and services are produced.
• Understand how the indispensable tool for business survival that is quality, including its basic principles, concepts and
criteria as well as for quality management systems and total/overall quality; Apply control chart creation techniques and
concepts in a productive environment and identify continuous improvement processes and methodologies.
• Use real-world production and quality control techniques to increase business competitiveness.
4.4.5. Conteúdos programáticos:
Produção;
Desenvolvimento da Estratégia de Produção;
Técnicas da Tomada da Decisão na Produção;
• Ferramentas da Tomada de Decisão;
• Previsão;
• Modelos de Filas de Espera;
Decisões Estratégicas na Produção
• Estratégia do Produto;
• Estratégia do Processo;
• Estratégia de Localização;
• Estratégia de Operações de “Layout”;
• Estratégia dos Recursos Humanos;
• Estratégia da Procura e “Just in Time”.
Decisões Táticas na Produção
• Planeamento Agregado da Produção;
• Gestão de Inventário;
• Planeamento das Necessidades de Materiais;
• Manutenção e Táticas de Fiabilidade.
Controlo da Qualidade
• Qualidade, Processo e Técnicas de Melhoria da Qualidade;
• Cartas de Controlo para Variáveis;
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• Cartas de Controlo para Atributos;
• Amostragem de aceitação de “lote por lote” para atributos.
4.4.5. Syllabus:
Production
Developing a Production Strategy
Decision Making Techniques in Production
• Decision Making Tools;
• Forecasting;
• Waiting Line Models.
Strategic Decisions in Production
• Product Strategy;
• Process Strategy
• Location Strategy;
• Operations Layout Strategy;
• Human Resource Strategy;
• Procurement/Demand and Just in Time Strategies.
Tactical Decisions in Production
• Aggregate Planning Tactics;
• Inventory Management;
• Materials Requirement Planning (MRP);
• Maintenance and Reliability Tactics.
Quality Control
• Quality, Process and Quality Improvement Techniques;
• Control Charts for Variables;
• Control Charts for Attributes;
• Lot by Lot Acceptance Sampling by Attributes.
4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
• Esta unidade curricular, através dos conteúdos programáticos desenvolvidos, visa dotar o aluno de conhecimentos na
área da produção e da qualidade de forma a integrá-lo no mundo do trabalho. Em especial, o conteúdo visa preparar os
alunos sensibilizando-se para a necessidade do saber fazer, no domínio instrumental e operacional.
• O conteúdo programático delineado permitirá também ao aluno, de forma autónoma, poder desenvolver produtivamente
a sua atividade aplicando nas empresas/organizações os conceitos apreendidos sobre produção e qualidade.
4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
• Through the syllabus topics, this course aims to provide the students with knowledge in the area of production and
quality fo their integration into the world of work. In particular, the syllabus aims to grow their awareness of the need to
know how and what to do instrumentally and operationally.
• The proposed syllabus will also allow increase student autonomy in participating productively in production and quality
issues in their future companies and organizations.
4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
• Técnica expositiva, estudo de casos, debates, projeção de audiovisuais, sessões de trabalhos, trabalhos de investigação.
Disponibilização de conteúdos em e-learning.
• A avaliação incluirá um teste de avaliação individual (60%) e quatro Estudo de Casos orientados para o mundo do
trabalho (Trabalho de Grupo - 10% cada).
4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
• Lectures, case studies, debates, audiovisuals, work sessions, research work. Availability of e-learning content.
• The evaluation will include an individual test (60%) and four case study projects on the world of work (Group Work - 10%
each).
4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
• Procura-se expor a matéria de forma clara e concisa, utilizando o método expositivo e a participação dos alunos.
Relaciona-se a teoria com a realidade empresarial, utilizando casos práticos. Orientam-se os alunos através de leituras e
da realização de um trabalho de forma a aplicar os conhecimentos adquiridos em contexto real.
• O método expositivo é um método pedagógico centrado nos conteúdos, na transmissão oral de informação e
conhecimentos. A estrutura, sequência e tipo de conteúdos são definidos pelo docente. Este método é considerado o mais
adequado e a solução mais eficaz para atingir os objetivos de formação definidos anteriormente.
• Com o Método Estudo de Casos propõe-se a resolução de problemas que obrigará o aluno a descobrir por si próprio as
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=ca965e02-b810-43ee-9b8a-5d7e10885ea0&formId=ed1e2786-867f-6780-b692-5d…

38/88

11/02/2021

NCE/19/1900135 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

possíveis alternativas de solução. O aluno é o principal motor na busca de informações, conhecimentos e outras
componentes desta metodologia. A vantagem do método é ensinar os alunos a aprender. O professor transforma-se num
tutor, facilitador, apoiando os alunos no processo de resolução de casos. Os alunos na sua tentativa de resolver os casos
aprendem a matéria lecionada.
4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
• We aim to expose the subject clearly and concisely through lectures and student participation. Theory is related to
business reality, using case studies. Students are guided through reading and a project to apply the knowledge acquired in
a real context.
• Lecturing is a pedagogical method centered on content, via oral transmission of information and knowledge where the
structure, sequence and type of contents are defined by the teacher. This method is considered the most appropriate and
the most effective solution to achieve the training objectives.
• Case studies propose problem solving that will oblige the students to discover the possible solutions as the primary
motor in the search for information, knowledge and know-how so that students learn to learn. The teacher becomes a
tutor/facilitator, supporting students in the process of solving cases. Students in their attempt to solve the cases learn the
subject taught.
4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
• Baía, A. (2017). Investigação Operacional. Edições IPG.
• Baía, A. (2018). Gestão da Qualidade. Edições IPG.
• Besterfield, D. (2016). Quality Control. 8th Edition. Prentice Hall.
• Chopra, S. (2015). Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation, Global Edition: Strategy, Planning, and
Operation. Pearson Education Limited. England.
• Heizer, J., Render, B., & Munson C. (2016). Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management.
Pearson Education Limited. England.
• Jacobs, R. J., & Chase, R. (2019). Operations and Supply Chain Management: The Core. McGraw-Hill. New York.
• Schroeder, R., Rungtusanatham, J., & Goldstei, S. (2018). Operations management in the supply chain: decisions & cases.
• Slack, N., & Brandon-Jones, A. (2019). Operations Management. Pearson Education Limited. England.

Mapa IV - Redes de Comunicação
4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Redes de Comunicação
4.4.1.1. Title of curricular unit:
Computer Networks
4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
EA/EA
4.4.1.3. Duração:
semestral
4.4.1.4. Horas de trabalho:
175,5
4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-60 h
4.4.1.6. ECTS:
6,5
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):
Fernando José Santos Melo Rodrigues, 60 h
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=ca965e02-b810-43ee-9b8a-5d7e10885ea0&formId=ed1e2786-867f-6780-b692-5d…

39/88

11/02/2021

NCE/19/1900135 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

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):
O1. Descrever o modelo TCP/IP, comparando com o modelo OSI,
O2. Definir um esquema de endereçamento IP para uma rede de comunicação, usando esquema de sub-redes de tamanho
fixo e variável
O3. Classificar os vários os meios físicos: cobre, ótico e rádio frequência da tecnologia Ethernet e Ethernet industrial.
O4. Conhecer os equipamentos de Switching e VLAN.
O5. Desenhar e Configurar uma solução de rede usando equipamentos Cisco IOS
O6. Saber planear, projectar e fiscalizar a implementação de uma rede de comunicação
4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
O1 Describe the TCP/IP model compared to the OSI model
O2. Define an IP addressing scheme for a communication network using fixed and variable size subnetting schemes
O3. Classify the various physical media: copper, optical and radio frequency of Ethernet and industrial Ethernet technology
O4. Know Switching and VLAN equipment.
O5. Design and configure a network solution using Cisco IOS Appliances
O6. Learn to plan, design and supervise the implementation of a communication network
4.4.5. Conteúdos programáticos:
C1. Introdução às redes de comunicação de dados
C2. Redes de comunicações
C3. Camada de aplicação
C4. Camada de transporte
C5. Camada de rede
C6. Endereçamento IPv4 e IPv6
C7. Camada de ligação
C8. Camada física
C9. Tecnologias Ethernet, Ethernet Industrial e Fieldbus
C10. Desenho e implementação de redes de comunicações
C11. Encaminhamento de pacotes
C12. Switching
4.4.5. Syllabus:
C1. Introduction to communications networks
C2. Communications networks
C3. Application Layer
C4. Transport Layer
C5. Network Layer
C6. IPv4 e IPv6 addressing
C7. Data link Layer
C8. Physical Layer
C9. Ethernet, Ethernet Industrial and Fieldbus technologies
C10. Network design and implementation
C11. Routing
C12. Switching
4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O Objetivo 1 (O1) será atingido pela apresentação dos conteúdos C3 a C8. Serão introduzidos os conceitos de redes de
dados (C1 e C2) e de seguida são apresentadas as pilhas protocolares OSI e TCP/IP. Nos C6 e C11 apresentam-se os
esquemas de endereçamento IP, de forma a dar cumprimento ao O2. O O3 será concretizado pela apresentação das
tecnologias de interligação de equipamentos apresentadas em C9. O O4 será concretizado pela apresentação dos C7 e
C12. O O5 será atingido com a apresentação do sistema operativo IOS, C11e C12, e aplicação de vários conteúdos
transversais, nomeadamente, C6, C11 e C12. Por fim o O6 será concretizado pelo conteúdo C10.
4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Objective 1 (O1) is reached through content C3 to C8. Concepts on data networks are presented in C1 and C2 and then the
protocol pillars of OSI and TCP/IP are presented. C6 and C11 present addressing schemes for IP to complete O2. O3 is
carried out through the Technologies of equipment interconnection in C9. O4 refers to C7 and C12 whereas O5refers to the
IOS operating system, presented in C11and C12, and the application of a number of transversal contente like C6, C11 and
C12. Finally, O6 refers to the contente in C10.
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4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino:
1. Lição expositiva
2. Resolução de problemas
3. Simulação
4. Estudo de casos
5. Trabalho de projecto
Regras de avaliação:
Avaliação contínua:
1. Teste escrito. (60%)
2. Trabalho práticos de laboratório (10%)
3. Trabalho prático de projecto, realizado ao longo do semestre. É avaliado uma única vez, não havendo possibilidade de
melhoria. Pode ser realizado fora da sala de aula. (30%). Este é válido para todas as provas de avaliação.
Avaliação por exame final na Época Normal, Época de Recurso ou Época Especial:
1. Teste escrito, com avaliação da componente de laboratórios. (70%)
2. Trabalho prático de projecto. Pode ser realizado fora da sala de aula e em época de recurso. (30%). Este deve ser
entregue no dia anterior à data de exame. A apresentação/defesa do projecto realiza-se no dia do exame, após a
componente teórica.
4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Teaching methodologies:
1. Lectures
2. Troubleshooting
3. Simulation
4. Case Studies
5. Project development
Assessment criteria:
Ongoing Assessment
1. Written test (60%)
2. Practical tasks (labs) (10%)
3. Practical project work which can be done as homework (30%), carried out during the semester, but evaluated only once,
with no possibility of improvement. This is valid for all assessment phases.
Exam, Recourse Exam and Special Exam:
1. Written Assessment. With practical part (70%)
2. Practical project work (30%), which can be done as homework or in the recourse period, and must be submitted the day
before the exame The work will be presented/defended orally on the day of the exam after the theory is tested.
4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Lição expositiva é transversal aos objetivos O1, O3, O4 em virtude da necessidade da introdução dos conteúdos teóricos.
Resolução de problemas de endereçamento e subredes é essencial para apreensão do objetivo O2.
Complementarmente, tal como se infere pelos objetivos O4 e O5, será introduzida uma componente com um cariz prático
pelo que será adotado o método de demonstração experimental e simulação na elaboração de configurações de
equipamentos.
Para cumprir o objectivo O6 serão adoptadas metodologias de análise de estudo de casos e o desenvolvimento de
trabalho de projecto
4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Lectures are transversal to objectives O1, O3, and O4 to introduce the theory.
Problem solving is for O2, involving addressing and subnetworks.
A practical component – with experimental demonstration and simulation - will complement O4 and O5 to create
configurations of the equipment.
Case studies and project work will be adopted for O6.
4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Redes Cisco - Para Profissionais, Mário Véstias, FCA, 7ª Edição, 2016
Engenharia de Redes - E. Monteiro, F. Boavida, FCA 10ª Edição, 2011
TCP/IP – Teoria e Prática, Fernando Boavida e Mário Bernardes, FCA, 2011
Introduction to Networks v6 Companion Guide, 1/e Cisco Networking Academy, Pearson Education 2016

Mapa IV - Matemática Aplicada I
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=ca965e02-b810-43ee-9b8a-5d7e10885ea0&formId=ed1e2786-867f-6780-b692-5d…

41/88

11/02/2021

NCE/19/1900135 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Matemática Aplicada I
4.4.1.1. Title of curricular unit:
Applied Mathematics I
4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
MAT/MATHS
4.4.1.3. Duração:
semestral
4.4.1.4. Horas de trabalho:
175,5
4.4.1.5. Horas de contacto:
T-30; TP-60 h
4.4.1.6. ECTS:
6,5
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):
Fernando Pires Valente, 90 h
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 estudantes de conhecimentos básicos de Cálculo Diferencial e Integral em R (conjunto dos números reais) e de
Cálculo matricial, ficando assim a dispor de um quadro teórico conceptual e de ferramentas de cálculo fundamentais à
compreensão e desenvolvimento de aplicações de matemática na esfera de acção do respectivo curso.
4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Provide students with basic knowledge of Differential and Integral Calculus of real functions and matrix calculus becoming
thus equipped with a conceptual theoretical framework and calculus skills needed to the understanding and development
of mathematics applications within the scope of the course.
4.4.5. Conteúdos programáticos:
Funções reais de variável real:
- Funções elementares; limites; continuidade e derivação.
- Primitivas.
- Integral definido e aplicações.
Álgebra Linear:
- Matrizes e aplicações.
- Determinantes e aplicações.
4.4.5. Syllabus:
Real-valued functions of a real variable:
- Elementary functions; limits; continuity and derivatives.
- Primitives.
- Definite integral and applications.
Linear algebra:
- Matrixes and applications.
- Determinants and applications.
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4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos estão elaborados no sentido de fornecer os conteúdos básicos nas áreas de Análise
Matemática e Álgebra Linear de modo que os estudantes disponham de ferramentas essenciais para a resolução de
problemas concretos.
4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The programme is designed to provide the basic contents in the areas of Mathematical Analysis and Linear Algebra so that
students have the essential tools to solve concrete problems.
4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os métodos de ensino serão o expositivo e o interativo: exposição teórica intercalada com a resolução e discussão de
exercícios e problemas, abordando as questões de forma prática e objetiva de modo a envolver os alunos na sua
aprendizagem.
Avaliação:
Avaliação contínua: Três provas escritas com mínimo de 4 valores em cada prova e classificação final (média aritmética)
superior ou igual a 10 valores, para obtenção de aprovação.
Avaliação por exame final: Época normal e época de recurso, com classificação final superior ou igual a 10 valores, para
obtenção de aprovação.
4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching methodologies include lectures and interactive classes: theoretical classes with the resolution and
discussion of exercises and problems addressing the issues in a practical and objective way in order to engage students
in their learning process.
Evaluation:
Continuous evaluation: three written tests. Those students who obtain a minimum grade of 4 in each test and a final
classification (arithmetic average) equal to or higher than 10 (out of 20) are exempted from the final exam.
Final Evaluation: exam. (final exam and/or recourse exam). Students should have a final exam grade equal to and/or higher
than10 (out of 20) to obtain approval.
4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O método expositivo tem justificação na necessidade de apresentar os conceitos teóricos fundamentais à compreensão
dos conteúdos programáticos. O método interativo está coerente com os objetivos uma vez que o professor resolve
alguns exercícios solicitando a participação dos estudantes e promovendo a troca de ideias entre todos os intervenientes.
A resolução de problemas está também em consonância com os objetivos da unidade curricular, pois trata-se da aplicação
dos conteúdos teóricos a problemas práticos que permitem consolidar a matéria lecionada.
4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The expository method is used in order to present the theoretical concepts fundamental to the understanding of the
programme. The interactive method is consistent with the objectives as the professor solves some exercises by asking
students' participation and promoting the exchange of ideas among all students. Problem solving is also in line with the
objectives of the curricular unit as it is the application of theoretical contents to practical problems that allow students to
consolidate the subject matter that has been taught.
4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Apostol, T. M. (1985). Cálculo, Vol. I, Rio de Janeiro: Editora Reverte.
Ferreira, J. C. (1995). Introdução à Análise Matemática. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,
Santana, A. P., Queiró, J. F.(2010). Introdução à Álgebra Linear. Lisboa: Gradiva.
Silva, J. C. (1994). Princípios de Análise Matemática Aplicada, Lisboa: McGraw-Hill.
Stewart, J. (2001). Cálculo , Vol I e Vol. II , São Paulo: Pioneira.
Strang. G. (2006). Linear Algebra and its Applications. 4th ed. Thomson, Brooks/Cole.
Strang. G. (2009). Introduction to Linear Algebra. Wellesley: Wellesley Cambridge Press.

Mapa IV - Fluidos e Calor
4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Fluidos e Calor
4.4.1.1. Title of curricular unit:
Fluids and Heat Transfer
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4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
MM/MM
4.4.1.3. Duração:
semestral
4.4.1.4. Horas de trabalho:
162
4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-30 h; PL-15 h
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):
Rui António Pitarma S. Cunha Ferreira, 60 h
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 pretende fornecer os conhecimentos básicos e fundamentais de Mecânica de Fluidos e Transmissão de Calor.
Preparar e sensibilizar os alunos, através de um adequado compromisso entre a teoria e a prática, para a análise e
resolução de problemas envolvendo escoamentos, transformações e trocas de massa e de energia. Sensibilizar os alunos
para a importância dos fluidos e calor no contexto industrial, enfatizando a necessidade de operar de modo eficiente os
equipamentos, sistemas e processos, garantindo a eficiência da utilização da energia e dos recursos naturais, tendo
presente a problemática da energia e do ambiente. Preparar os alunos para a frequência de unidades curriculares
subsequentes, cujas bases nela assentam mais diretamente.
4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Acquire the basic and fundamental knowledge of Fluid Mechanics and Heat Transfer.
Analyse and solve problems involving fluid flows, transformations and mass and energy transfer through an adequate
compromise between theory and practice.
Become aware of the importance of the fluid and heat transfer phenomena in the industry and the importance of operating
the equipment, systems and processes efficiently, ensuring the efficient use of energy and natural resources keeping in
mind the energy and environmental problems. Acquire the basic knowledge to become prepared to learn subsequent
subjects.
4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Conceitos introdutórios; 2. Distribuição de pressão num fluido; 3. Estática de fluidos; 4. Dinâmica de fluidos; 5.
Aplicações práticas de estática e dinâmica de fluidos; 6. Notas sobre modelização e aplicações CFD; 7. Noções de
turbomáquinas; 8. Princípios de transmissão de calor (condução e convecção). 9. Radiação térmica. 10. Aplicações
práticas de transferência de calor.
4.4.5. Syllabus:
1. Introduction and properties of fluids; 2. Basics of fluid statics; 3. Basics of fluid flow; 4. Practical uses of basic
equations of static and fluid dynamics 5. Similitude and dimensional analysis; Notes of CFD applications; 7. Basics of
turbomachinery; 8. Principles of heat transfer (conduction and convection); 9. Principles of thermal radiation. 10. Practical
uses of heat transfer.
4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
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Os capítulos 1, 2, 3, 4, 8, e 9 visam a consecução do objectivo estruturante da unidade curricular, ou seja, fornecer aos
alunos os conhecimentos básicos de mecânica de fluidos e transferência de calor. Os capítulos 5, 6, 7 e 10 pretendem a
consecução do objectivo complementar da unidade curricular, designadamente estudar aplicações práticas das leis
fundamentais da mecânica de fluidos e transferência de calor, bem como integrar os conhecimentos adquiridos para
identificar, compreender e resolver diversos problemas de engenharia com relevância prática.
4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Chapters 1, 2, 3, 4, 8, and 9 aim to achieve the main objective of the curricular unit, i.e., to provide students with the basic
knowledge of fluid mechanics and heat transfer. Chapters 5, 6, 7 and 10 are intended to achieve the complementary
objective of the curricular unit, namely studying practical applications of the fundamental laws of fluid mechanics and heat
transfer, as well as integrating the knowledge acquired to identify, understand and solve a number of engineering problems
with practical relevance.
4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Expositivo com recurso a meios audiovisuais, estudo de casos, resolução de problemas, demonstrações laboratoriais e
elaboração de trabalhos práticos em laboratório pelos alunos. Nas aulas procura-se articular as dimensões teóricopráticas e laboratoriais das questões a abordar, incentivando-se a participação, o debate e a reflexão individual/grupo.
Utilizam-se diversos recursos educativos: esquemas no quadro, apresentações multimédia, videogramas e actividades
laboratoriais. Nas sessões de orientação tutorial serão analisadas e esclarecidas as questões formuladas pelos alunos,
orientando-se o seu método de estudo e os trabalhos a desenvolver.
Avaliação contínua de aprendizagem: assiduidade, trabalhos práticos e teste final.
Nota Final=10%Presenças+20%Trabalhos+70% Teste Final (Nota mínima do teste: 7 valores)
4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Lectures using audiovisual media, case studies, problem-solving, laboratory assignments and demonstrations. In classes,
theoretical, practical and laboratory dimensions are combined, encouraging participation, debate and individual/group
reflection. Many educational media are used: diagrams on the board, multimedia presentations, videos and lab activities. In
tutorial orientation sessions students’ questions and suggested studying methods will be analyzed and clarified.
Continuous evaluation: 10% Attendance +20% Practical works + 70% Final Test (minimum grade required in
final test = 7 out of 20)
4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A consecução do objectivo estruturante relaciona-se globalmente com as seguintes metodologias em particular: Lição
expositiva, Lição interactiva e Sessões laboratoriais. A consecução do objectivo complementar prevê-se seja alcançada
através de sessões laboratoriais, da resolução de problemas e do estudo de casos fomentando-se a reflexão
individual/grupo e o debate.
4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The main objective is globally achieved with the following methodologies: lectures, interactive lessons and laboratory
sessions. The complementary objective is achieved through laboratory sessions, problem-solving and case studies
encouraging individual/group discussion and debate.
4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- White, Frank M., Mecânica dos Fluidos, McGraw-Hill, 2002. ISBN: 858680424X
- Pitarma, R.A., Mecânica de Fluidos (notas didácticas da unidade curricular). IPG.
- Oliveira, Luís Adriano e Gameiro, António Lopes, Mecânica dos Fluidos (2006). ETEP - Edições Técnicas e Profissionais.
ISBN: 978-972-9480-13-4 (Distributed by Lidel - Edições Técnicas, Lda).
- Kaminski, Deborah A. and Jensen, Michael K. (2005). Introduction to Thermal and Fluid Engineering, Wiley. ISBN:0- 47145236-X
- Incropera, Frank P. and DeWitt, David P. (1998). Fundamentos de Transferência de Calor e Massa. Editora LTC. ISBN:85216-1146-3 199
- Pitarma, R.A., Mecânica de Fluidos (didactic notes of the curricular unit). Guarda: IPG.

Mapa IV - Órgãos de Máquinas
4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Órgãos de Máquinas
4.4.1.1. Title of curricular unit:
Machine Elements
4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
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MM/MM
4.4.1.3. Duração:
semestral
4.4.1.4. Horas de trabalho:
162
4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-60 h
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):
Arlindo Augusto Marques Ferreira, 60 h
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 sobre elementos e componentes mecânicos integrantes de sistemas de transmissões de
potência em regime continuo de funcionamento.
Terminada a frequência e obtida a aprovação à Unidade Curricular o aluno deve ter a capacidade para:
Conhecer os movimentos de componentes mecânicos e distinguir as grandezas, potência e binário.
Identificar e caracterizar qualquer elemento, componente ou órgão de transmissão mecânica.
Selecionar o tipo de transmissão mecânica adequada às condições de serviço especificas.
Selecionar, via catálogo, os elementos das transmissões mecânicas.
Efetuar o dimensionamento de componentes, elementos e órgãos das transmissões mecânicas.
Identificar pormenores construtivos e de montagem e conhecer as ações de manutenção aplicáveis às transmissões
mecânicas.
4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Provide the student with knowledge about mechanical components and elements of power transmission systems in
continuous operation.
At the end of the course, students should:
Know the movements of mechanical components and distinguish the capacity, power and torque.
Identify and characterize any element and component of mechanical transmissions.
Select the type of mechanical transmission appropriate to the specific service conditions.
Size components and elements of mechanical transmissions.
Select, using catalogs, the elements of mechanical transmissions.
Identify construction and assembly details and maintenance actions applicable to mechanical transmissions.
4.4.5. Conteúdos programáticos:
1 Introdução
1.1 Noção de potência mecânica e binário
1.2 Transmissão de movimento, potência e binário
2 Chumaceiras
2.1 Introdução aos movimentos entre componentes mecânicos
2.2 Definição, identificação e caracterização de chumaceiras
2.3 Chumaceiras de deslizamento e de rolamentos
2.3.1 Tipo, características, e aplicabilidade dos rolamentos. Desmontagem e montagem de rolamentos. Seleção de
rolamentos.
3 Eixos e veios
3.1 Diferença entre eixo e veio
3.2 Uniões de veios e montagem de veios
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3.3 Dimensionamento de veios
4 Freios e embraiagens
5 Estudo das transmissões mecânicas
5.1 Análise comparativa dos principais tipos de transmissões mecânicas
5.2 Geometria da transmissão. Nomenclatura e relações geométricas. Análise cinemática
5.3 Seleção de transmissões mecânicas-fatores de seleção
5.4 Seleção de componentes mecânicos, dimensionamento de elementos mecânicos e projeto de transmissões mecânicas
5.5 Pormenores construtivos e de montagem. Manutenção de transmissões mecânicas
4.4.5. Syllabus:
1. Introduction
1.1 Notion of mechanical power and torque
1.2 Transmission of motion, power and torque
2 Bearings
2.1 Introduction to movements between mechanical components. The needs of bearings
2.2 Definition, identification and characterization of the different types of bearings
2.3 Sliding bearings and ball-bearings
2.3.1Type, characteristics, and applicability of bearings. Bearing disassembly and assembly. Bearing selection
3 Axes and shafts
3.1 Difference between axe and shaft
3.2 Shaft joints and shafts assembly
3.3 Shafts sizing
4 Brakes and clutches
5 Mechanical transmissions study
5.1 Comparative analysis of the main types of mechanical transmissions
5.2 Transmission geometry. Nomenclature and geometric relations. Kinematic analysis
5.3 Mechanical transmission selection - selection factors
5.4 Mechanical elements selection, mechanical components sizing and mechanical transmissions design
5.5 Construction and assembly details. Maintenance of mechanical transmissions
4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Conhecer os movimentos de componentes mecânicos e distinguir as grandezas, potência e binário. > conforme itens: 1.1;
1.2; 2.1 dos conteúdos programáticos
Identificar e caracterizar qualquer elemento, componente ou órgão de transmissão mecânica.
> conforme itens: 2.2; 2.3; 2.3.1; 3.1; 3.2; 4 dos conteúdos programáticos
Selecionar o tipo de transmissão mecânica adequada às condições de serviço especificas.
> conforme itens: 5.1; 5.3 dos conteúdos programáticos
Selecionar, via catálogo, os elementos das transmissões mecânicas.
> conforme itens: 5.3 dos conteúdos programáticos
Efetuar o dimensionamento de componentes, elementos e órgãos das transmissões mecânicas.
> conforme itens: 3.3; 5.4 dos conteúdos programáticos
Identificar pormenores construtivos e de montagem e conhecer as ações de manutenção aplicáveis às transmissões
mecânicas.
> conforme itens: 5.5 dos conteúdos programáticos
4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Know the movements of mechanical components and distinguish the capacity, power and torque based on items 1.1, 1.2,
2.1 of the syllabus
Identify and characterize any element and component of mechanical transmissions based on items 2.2; 2.3; 2.3.1; 3.1; 3.2;
4 of the syllabus
Select the type of mechanical transmission appropriate to the specific service conditions based on items: 5.1; 5.3 of the
syllabus
Select, using catalogs, the elements of mechanical transmissions based on item 5.3 of the syllabus
Size components and elements of mechanical transmissions based on items 3.3; 5.4 of the syllabus
Identify construction and assembly details and maintenance actions applicable to mechanical transmissions based on item
5.5 of the syllabus
4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino:
Aulas teóricas: apresentação oral dos conteúdos programáticos, apoiada por projeção de slides em PowerPoint.
Aulas teórico-práticas: resolução de exercícios de aplicação.
Requisitos para aprovação à Unidade Curricular:
Avaliação por frequência (prova escrita): classificação igual ou superior a 10 valores.
Avaliação por exame (prova escrita): classificação igual ou superior a 10 valores.
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4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Teaching methodologies:
Theory classes: lectures on the syllabus supported by projection of PowerPoint slides.
Theory and practical classes: solving applied exercises.
Evaluation:
One final written test evaluated at 10 (or more) out of 20 to finalize the ongoing assessment period.
One final written test evaluated at 10 (or more) out of 20 in the exam period.
4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Esta unidade curricular visa o estudo dos órgãos e elementos de máquinas utilizados para a transmissão de movimento e
potência, assunto este de grande importância no âmbito dos cursos de mecânica.
Assim, os conteúdos programáticos são secundados por uma exposição teórica e prática dos conteúdos programáticos,
partilha, análise e discussão de experiências práticas, a fim de estimular os alunos a ouvir e reter os conhecimentos e
experiências expostos pelo professor, necessários para desenvolver a capacidade de análise e resolução de exercícios de
aplicação dos conhecimentos, no âmbito seleção e projeto de órgãos de transmissão de potência para condições de
funcionamento específicas.
4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
This course aims to study the components and elements of machines used in the transmission of motion and power.
Thus, the syllabus is supported by theory and practice as well as analysis and discussion of practical experiments to
stimulate listening and retention of knowledge and demonstrations of experiments, which will develop competences in
analysis and solving of applied exercises to select and design power transmission components for specific operational
conditions.
4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Shigley, J.; Mechanical Engineering Design, 5ªEdição, McGraw-Hill, 1989.
Henriot, G.; "Traité Theorique et Pratique des Engrenages", Dunot
Branco, C.M., Ferreira, J.M., Costa, J.D., Ribeiro, A.S.; Projecto de Órgãos de Máquinas, 2ª Edição, Fundação Calouste
Gulbenkian, 2009.
R.L. Mott, “Machine Elements in Mechanical Design”, Charles E. Merrill Publishing Company
R.Juvinal, K.M. Marshek, “Fundamentals of Machine Component Design”, John Wiley & Sons
R.J. Drago, “Fundamentals of Gear Design”, Buterworths

Mapa IV - Programação I
4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Programação I
4.4.1.1. Title of curricular unit:
Programming I
4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
CI/CS
4.4.1.3. Duração:
semestral
4.4.1.4. Horas de trabalho:
162
4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-60 h
4.4.1.6. ECTS:
6
4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
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4.4.1.7. Observations:
<no answer>
4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Noel de Jesus Mendonça Lopes, 60 h
4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>
4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1 Conceber e desenvolver programas em linguagem C.
2 Diferenciar e aplicar os elementos da linguagem C.
3 Programar algoritmos em C.
4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1 Design and develop programs in C.
2 Differentiate and apply the elements of language C.
3 Programming Algorithms in C.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução à programação
1.1. Introdução aos algoritmos
1.2. Funcionamento e estrutura de um programa
1.3. Tipos de dados simples, variáveis, operadores e expressões
1.4. Entrada e saídas de dados
1.5. Estruturas de controlo e repetição
2. Funções
2.1. Funcionamento e estrutura
2.2. Passagem de parâmetros
2.3. Recursividade
3. Tipos de dados compostos
3.1. Cadeias de caracteres
3.2. Vetores e matrizes
3.3. Estruturas, uniões e enumerações
4. Apontadores
4.1. Conceito e aplicabilidade
4.2. Manipulação de memória dinâmica
5. Ficheiros
5.1. Definição e utilização
5.2. Operações de manipulação de ficheiros
4.4.5. Syllabus:
1. Introduction programming
1.1 Introduction to Algorithms
1.2. Structure and behaviour of a program
1.3. Simple data types, variables, operators, and expressions
1.4. Data Inputs and Outputs
1.5. Control and repetition structures
2. Functions
2.1. Purpose and structure
2.2. Passing parameters
2.3. Recursion
3. Composite Data Types
3.1. Strings
3.2. Vectors and Arrays
3.3. Structures, unions and enumerations
4. Pointers
4.1. Concept and application
4.2. Dynamic memory handling
5. Files
5.1. Definition and use
5.2. File manipulation operations
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4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos 1 a 5 estão coerentes com o objetivo 1, uma vez que permitem aos alunos adquirir competências para
conceber e desenvolver programas em C, de forma gradual, começando por programas simples e aumentando
progressivamente a sua complexidade.
Os conteúdos 1 a 5 estão coerentes com o objetivo 2, porque são lecionados e exemplificados os conceitos, técnicas de
programação e aplicação dos diferentes elementos de programação em linguagem C na resolução de problemas.
Os conteúdos 1 a 5 estão coerentes com o objetivo 3, uma vez que os alunos definem e implementam em C, algoritmos
para resolver os mais distintos problemas.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Contents 1 to 5 are consistent with Objective 1, since they allow students to acquire the necessary skills for designing and
developing C programs, in a gradual manner, starting with simple programs and progressively increasing their complexity.
The contents 1 to 5 are coherent with objective 2, because the concepts, programming techniques and application of
different elements of C language programming in problem solving are taught and exemplified.
The contents 1 to 5 are consistent with objective 3, since students define and implement C algorithms to solve several
distinct problems.
4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino:
• Lição expositiva;
• Lição interativa;
• Resolução de problemas;
• Trabalho de grupo.
Avaliação:
• Construção de portefólio com exercícios e trabalhos elaborados (20%)
• Teste prático (40%)
• Teste escrito (40%)
4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Teaching methodologies:
• Lecture;
• Iterative lesson;
• Solving problems;
• Group work.
Assessment:
• Portfolio encompassing exercises and work prototypes (20%)
• Practical test (40%)
• Written test (40%)
4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Lição expositiva está coerente com os objetivos devido à necessidade de apresentar os conteúdos teóricos aos alunos. É
necessário introduzir, verbalizar e exemplificar cada um dos elementos e técnicas da linguagem de programação em C.
Lição interativa está coerente com os objetivos pois a interação alunos/docentes ajuda a aprendizagem dos conceitos
para além da introdução de novas ideias, perspetivas e soluções que podem ser aplicadas na implementação, bem como
na manipulação e estudo de diferentes estratégias para desenvolvimento de código.
Resolução de problemas está coerente com os objetivos pois a aplicação de conteúdos teóricos a exercícios práticos de
inspiração realista, relacionados com o estudo ajuda a consolidar a matéria, realçando o saber fazer. Os problemas são
gradualmente apresentados em nível de dificuldade e complexidade à medida que os diferentes conteúdos vão sendo
apresentados e consolidados.
Trabalho de grupo está coerente com os objetivos visto que o trabalho permite ao aluno desenvolver sua capacidade
individual de organização e reconhecer as vantagens de trabalhar em grupo. Na realização do trabalho os alunos têm de
resolver um problema com alguma dimensão sendo obrigados a aplicar a maioria dos conhecimentos adquiridos. O
trabalho em grupo permite, ainda, ao aluno consolidar os conhecimentos adquiridos na unidade curricular e desenvolver a
sua capacidade de resolução de problemas.
4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Lectures are consistent with the objectives, due to the need to present the theoretical contents to the students. It is
necessary to introduce, verbalize and exemplify each of the elements and techniques of the C programming language.
Interactive lesson is coherent with the objectives as the student/teacher interaction helps to learn the C programming
concepts and to explore new ideas, perspectives and solutions that can be applied in the implementation as well as in the
manipulation and study of different strategies for code development.
Problem solving is consistent with the objectives since the application of theoretical content to practical exercises of
realistic inspiration, related to the study, helps to consolidate the subject, emphasizing the know-how. Problems are
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gradually presented at higher-levels of difficulty and complexity as contents are presented and consolidated.
Group work is consistent with the objectives, because it allows students to develop their individual organizational skills
and to recognize the advantages of working in groups. Moreover, group work helps students consolidating the knowledge
acquired through the course and to improve their problem-solving skills.
4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Huw Collingbourne (2019). The Little Book Of C Programming: C Programming For Beginners. Dark Neon. ISBN-13: 9781913132040.
Mike McGrath (2019). C Programming in easy steps. In Easy Steps Limited. ISBN-13: 978-1840788402.
Greg Perry (2013). C Programming Absolute Beginner's Guide (3rd Edition). Que Publishing. ISBN-13: 978-0789751980.
Jens Gustedt (2019). Modern C. Manning Publications. ISBN-13: 978-1617295812.

Mapa IV - Programação II
4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Programação II
4.4.1.1. Title of curricular unit:
Programming II
4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
CI/CS
4.4.1.3. Duração:
semestral
4.4.1.4. Horas de trabalho:
162
4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-60 h
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):
Noel de Jesus Mendonça Lopes, 60 h
4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>
4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Conceção e desenvolvimento de aplicações em Java com interface gráfica.
2. Identificar e aplicar os conceitos fundamentais do paradigma da programação orientada a objetos.
3. Modelar classes e tipos abstratos de dados em Java.
4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1. Design and development of Java applications using graphical interfaces.
2. Identify and apply the fundamental concepts of the object oriented programming paradigm.
3. Model abstract classes and data types in Java.
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4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução à linguagem de programação Java usando interface gráfico
2. Programação Orientada a Objetos
3. Programação Orientada a Objetos em Java
4. Estruturas de dados
5. Erros e tratamento de exceções
6. Input e Output em Java
7. Interface Gráfico com o Utilizador
8. Projeto de programação para aplicação industrial
4.4.5. Syllabus:
1. Introduction to Java programming language using graphical interfaces
2. Object Oriented Programming
3. Object Oriented Programming in Java
4. Data Structures
5. Errors and exception handling
6. Input and Output in Java
7. Graphical User Interface
8. Programming industrial applications project
4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos 1 a 8 estão coerentes com o objetivo 1, pois são expostos os elementos fundamentais da linguagem de
programação em Java para a conceção e desenvolvimento de programas com interface gráfica.
Os conteúdos 1 a 8 estão coerentes com os objetivos 2 e 3, porque são lecionados e exemplificados os conceitos,
técnicas de programação e aplicação dos diferentes elementos de programação orientadas aos objetos em Java na
resolução de problemas.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The contents 1 to 8 are coherent with the objective 1, because the fundamental elements of the Java programming
language for designing and developing programs, with graphical interfaces, are exposed.
The contents 1 to 8 are coherent with objectives 2 and 3, because the concepts, programming techniques and application
of different object-oriented programming elements in Java are taught and exemplified by solving different problems.
4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino:
• Lição expositiva;
• Lição interativa;
• Resolução de problemas;
• Trabalho de grupo.
Avaliação:
• Construção de portefólio com exercícios e trabalhos elaborados (20%)
• Teste prático (40%)
Teste escrito (40%)
4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Teaching methodologies:
• Lecture;
• Iterative lesson;
• Solving problems;
• Group work.
Assessment:
• Portfolio encompassing exercises and work prototypes (20%)
• Practical test (40%)
• Written test (40%)
4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Lição expositiva está coerente com os objetivos devido à necessidade de apresentar os conteúdos teóricos aos alunos. É
necessário introduzir e exemplificar cada um dos conceitos e técnicas fundamentais do paradigma da programação
orientada a objetos.
Lição interativa está coerente com os objetivos pois a interação alunos/docentes ajuda a aprendizagem dos conceitos
para além da introdução de novas ideias, perspetivas e soluções que podem ser aplicadas na implementação, na
manipulação e estudo de diferentes estratégias para desenvolvimento de código, utilizando o paradigma da programação
orientada a objetos em Java.
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Resolução de problemas está coerente com os objetivos pois a aplicação de conteúdos teóricos a exercícios práticos de
inspiração realista, relacionados com o estudo, ajuda a consolidar a matéria, realçando o saber fazer. Os problemas são
gradualmente apresentados em nível de dificuldade e complexidade à medida que os diferentes conteúdos vão sendo
apresentados e consolidados.
Trabalho de grupo está coerente com os objetivos visto que o trabalho permite ao aluno desenvolver sua capacidade
individual de organização e reconhecer as vantagens de trabalhar em grupo. Os alunos têm de desenvolver um projeto de
programação com aplicação industrial, onde têm de a aplicar os conhecimentos adquiridos. O trabalho em grupo permite,
ainda, ao aluno consolidar os conhecimentos adquiridos na unidade curricular e desenvolver a sua capacidade de
resolução de problemas.
4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Lectures are consistent with the objectives, due to the need to present the theoretical contents to the students. It is
necessary to introduce and exemplify the fundamental concepts and techniques of the object-oriented programming
paradigm.
Interactive lesson is coherent with the objectives as the student/teacher interaction helps to learn the Java programming
object-oriented programming concepts and to explore new ideas, perspectives and solutions that can be applied in the
implementation as well as in the manipulation and study of different strategies for code development.
Problem solving is consistent with the objectives since the application of theoretical content to practical exercises of
realistic inspiration, related to the study, helps to consolidate the subject, emphasizing the know-how. Problems are
gradually presented at higher-levels of difficulty and complexity as contents are presented and consolidated.
Group work is consistent with the objectives, because it allows students to develop their individual organizational skills
and to recognize the advantages of working in groups. Moreover, group work helps students consolidating the knowledge
acquired through the course and to improve their problem-solving skills.
4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Herbert Schildt (2018). Java: A Beginner's Guide (8th Edition). McGraw-Hill Education. ISBN-13: 978-1260440218.
Barry Burd (2017). Beginning Programming with Java For Dummies (5th Edition). For Dummies. ISBN-13: 978-1119235538.
Joshua Bloch (2018). Effective Java (3rd Edition). Addison-Wesley Professional. ISBN-13: 978-0134685991.
Guy Lebanon and Mohamed El-Geish (2018). Computing with Data: An Introduction to the Data Industry. Springer. ISBN-13:
978-3319981482.

Mapa IV - Automação Óleo-hidráulica e Pneumática
4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Automação Óleo-hidráulica e Pneumática
4.4.1.1. Title of curricular unit:
Oil-hydraulic and Pneumatic Automation
4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
MM/MM
4.4.1.3. Duração:
Semestral
4.4.1.4. Horas de trabalho:
135
4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-60 h
4.4.1.6. ECTS:
5
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):
Jorge Manuel Pereira Gregório, 60 h
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 uma base de conhecimento sobre automação óleo-hidráulica e pneumática
Aquisição dos conhecimentos necessários e suficientes que permitam a abordagem teórica e prática à automação óleohidráulica e pneumática, em particular aos equipamentos e circuitos óleo-hidráulico, pneumáticos e de comando
elétrico/eletrónico.
Aplicação das competências adquiridas ao desenvolvimento conceção e análise de circuitos óleo-hidráulicos,
pneumáticos e electro-hidráulicos e electropneumáticos.
4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Provide students with a knowledge base in hydraulic oil and pneumatic automation
Acquire the knowledge needed for the theory and practice of hydraulic oil and pneumatic automation, especially hydraulic
oil, pneumatic, and electric/electronic control equipment and circuits.
Application of acquired skills to the development and design of hydraulic oil, pneumatic, and electro-hydraulic and electropneumatic circuits
4.4.5. Conteúdos programáticos:
Fundamentos de automação.
Óleo-hidráulica: Princípios básicos de óleo hidráulicos; dispositivos óleo-hidráulicos, bombas, motores, atuadores
lineares e válvulas; simbologia; fluidos hidráulicos, tipos e características.; construção e análise de circuitos óleo
hidráulicos.
Pneumática: Princípios básicos de pneumática; produção e tratamento de ar comprimido; dispositivos pneumáticos,
motores, atuadores e válvulas; simbologia; construção e análise de circuitos pneumáticos.
Electropneumática e electro-hidráulica: fundamentos de circuitos elétricos de comando; dispositivos electropneumáticos
e electro-hidráulicos, contactores e relés, electroválvulas, sensores, fins de curso, detetores, pressostatos e
temporizadores; construção e análise de circuitos electropneumáticos e electo-hidráulicos.
4.4.5. Syllabus:
Fundamentals of automation.
Hydraulic Oil: Hydraulic Oil Basics; devices, pumps, motors, linear actuators and valves; symbology; hydraulic fluids,
types and characteristics; construction and analysis of hydraulic oil circuits.
Pneumatics: Basic principles of pneumatics; production and treatment of compressed air; pneumatic devices, motors,
actuators and valves; symbology; construction and analysis of pneumatic circuits.
Electro-pneumatic and electro-hydraulic: fundamentals of electrical control circuits; electro-pneumatic and electrohydraulic devices, contactors and relays, solenoid valves, sensors, limit switches, detectors, pressure switches and
timers; construction and analysis of electro-pneumatic and electro-hydraulic circuits
4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos desenvolvidos, visam dotar o aluno de conhecimentos em automação óleo-hidráulica e
pneumática de forma a integrá-lo no mundo do trabalho na área da automação industrial. Em especial, o conteúdo visa
preparar os alunos sensibilizando-se para a necessidade do saber fazer, no domínio instrumental e operacional. O
conteúdo programático delineado permitirá também ao aluno, de forma autónoma, poder desenvolver produtivamente a
sua atividade aplicando nas empresas/organizações os conceitos apreendidos sobre a automação óleo-hidráulica,
pneumática electro-hidráulica e electropneumática.
4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus aims to provide the students with knowledge in hydraulic oil and pneumatic automation to integrate them in
the world of work in the field of industrial automation. In particular, the content aims to prepare students so that they
become aware of the need to know how to do things instrumentally and operationally. The syllabus will also allow the
students, autonomously, to be able to develop their activity productively applying the concepts learned about hydraulic oil,
electro-hydraulic pneumatic and electro-pneumatic automation in their future companies/organizations.
4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conteúdos programáticos privilegiam a interligação entre as componentes teórica e prática. Os aspetos teóricos
apresentados pelo método expositivo, demonstrativo e interrogativo com apoio do quadro ou com recurso a projeção
serão, sempre que possível, explorados na prática.
Durante o semestre propõe-se aos alunos a realização de trabalhos de grupo de projeto e de carácter essencialmente
prático.
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Pretende-se incentivar os aspetos ligados à prática, para que a aprendizagem se desenvolva no sentido das futuras
atividades profissionais com trabalhos e demonstrações de grupo. Esses trabalhos serão sempre apresentados relatórios
que serão avaliados.
Classificação: Exame Final x (50%) + Informação prática x (50%)
4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The syllabus privileges the interconnection between theory and practice. The theoretical aspects presented through
lectures, demonstrations, and questions, using the whiteboard or datashow, will be explored in practice whenever
possible.
During the semester students will carry out practical group work on projects to encourage practice so that learning
develops towards future professional activities with group work and student demonstrations. These assignments will
always be presented as reports that will be evaluated.
Classification: Final test (50%) + practical information (50%)
4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Para se atingirem os objetivos propostos a metodologia na unidade curricular assenta em princípios de formação teórica –
prática. Os métodos e técnicas pedagógicas a aplicar durante as sessões com interligação entre a técnica expositiva,
interrogativa e demostrativa; método de interação grupal, cabendo ao professor a responsabilidade do reforço da
aprendizagem e da coordenação das diversas ações.
4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
To achieve the proposed objectives, the methodology is based on principles of theoretical-practical training. The teaching
methods and techniques to be applied during the sessions are interconnected amongst the lectures, questions, and
demonstrations as well as group interaction, where the teacher is responsible for reinforcing learning and coordinating the
various activities.
4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Santos, A. M. de Almeida e Silva A. J. S. Ferreira. (2016) Automação Óleo-Hidráulica: Princípios de Funcionamento. Porto.
PUBLINDUSTRIA.
Michael J. Pinches, John G. Ashby, (1989) Power hydraulics, Prentice Hall,
Novais, J., (2014). Ar comprimido industrial: produção, tratamento e distribuição, Lisboa. Fundação Calouste Gulbenkian
Silva A. J. S. Ferreira da e Santos, A. M. de Almeida. (2014) Automação Pneumática. Porto. PUBLINDUSTRIA.
FIALHO, Arivelto B. (2011). Automação Hidráulica - Projetos, Dimensionamento e Análise de Circuitos. São Paulo. Érica,
Pires, J. Norberto (2019) Automação e Controlo Industrial - Indústria 4.0. Lisboa. Lidel

Mapa IV - Manutenção Industrial
4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Manutenção Industrial
4.4.1.1. Title of curricular unit:
Industrial Maintenance
4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
MM/MM
4.4.1.3. Duração:
Semestral
4.4.1.4. Horas de trabalho:
148,5
4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-60 h
4.4.1.6. ECTS:
5,5
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):
Jorge Manuel Pereira Gregório, 60 h
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 competências que lhes permitam gerir a manutenção na indústria, nomeadamente:
Reconhecer os conceitos gerais da manutenção;
Interligar a manutenção com a qualidade
Realizar o planeamento da manutenção;
Interpretar ordens de trabalho e elaborar relatórios de trabalho;
Conhecer os equipamentos e as suas funções;
Identificar e caracterizar as diversas tipologias processuais;
Identificar as principais técnicas de lubrificação, manutenção e calibração;
Identificar técnicas de disgnóstico e reparação
Planificar a manutenção com recurso a programas informáticos.
Definir TPM (Manutenção Produtiva Total).
4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Provide students with skills to manage industry maintenance so that they can:
Recognize the general concepts of maintenance
Link maintenance with quality
Perform maintenance planning
Interpret work orders and elaborate work reports
Know the equipment and how they work
Identify and characterize a number of procedural typologies
Identify the principal techniques of lubrification, maintenance and calibration
Identify diagnostic and repair techniques
Plan maintenance using computer programs
Define TPM (Total Productive Maintenance)
4.4.5. Conteúdos programáticos:
Conceitos gerais de manutenção Industrial: conceitos, aplicações, relação custo benefício, tipos de trabalhos, técnicas de
diagnóstico e reparação
Tipos de manutenção: generalidades; manutenção corretiva; preventiva; condicional e de melhoria.
Custos da manutenção: generalidades, custos diretos, custos indiretos e icebergue de custos
Introdução à fiabilidade, manutibilidade e disponibilidade. Grau de criticidade dos equipamentos, prioridades.
Indicadores de produtividade (MTBF, MTTR e disponibilidade)
Organização do parque de equipamentos; do arquivo técnico; da codificação e normalização; do histórico de avarias e
intervenções; dos relatórios de intervenção e registo histórico
Planeamento e programação (objetivos, fases, ferramentas e técnicas), aplicada à manutenção: Generalidades Técnicas:
PERT, GANTT e CPM Ordens de trabalho e gestão dos materiais
Filosofias utilizadas na gestão da manutenção: Generalidades; TPM (manutenção produtiva total); RCM (manutenção
baseada na fiabilidade)
4.4.5. Syllabus:
General concepts of maintenance in industry: concepts, applications, cost-effectiveness, types of work, diagnostic and
repair techniques.
Types of maintenance: generalities; corrective, preventive, conditional, and improvement maintenance.
Maintenance costs: generalities, (in)direct costs and the iceberg of cost
Introduction to reliability, maintainability, and availability. Degree of criticality of equipment, priorities.
Productivity indicators (MTBF, MTTR, and availability).
Organization of the equipment park; of the technical file; of the coding and standardization; of the history of malfunctions
and interventions; of intervention reports and historical record.
Planning and programming (objectives, phases, tools, and techniques) applied to maintenance: Technical Generalities:
PERT, GANTT and CPM work orders and materials management
Philosophies used in maintenance management: General; TPM (total productive maintenance); RCM (Reliability-centered
Maintenance)
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4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos desenvolvidos visam dotar o aluno de conhecimentos em manutenção industrial de forma a
integrá-lo no mundo do trabalho. Em especial, o conteúdo visa preparar os alunos sensibilizá-los para a necessidade do
saber fazer, no domínio instrumental e operacional. O conteúdo programático delineado permitirá também ao aluno, de
forma autónoma, poder desenvolver produtivamente a sua atividade aplicando nos equipamentos a manter os conceitos
apreendidos.
4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus aims to provide the students with knowledge in industrial maintenance integrate them into the world of work.
In particular, the content aims to prepare students to make them aware of the need to know how to do things both
instrumentally and operationally. The syllabus will also allow the student, autonomously, to be able to productively develop
their activity applying the equipment to maintain the concepts learned.
4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conteúdos programáticos privilegiam a interligação entre as componentes teórica e prática. Os aspetos teóricos
apresentados pelo método expositivo, demonstrativo e interrogativo com apoio do quadro ou com recurso a projeção
serão, sempre que possível, explorados na prática.
Durante o semestre propõe-se aos alunos a realização de trabalhos de grupo de projeto e de carácter essencialmente
prático.
Pretende-se incentivar os aspetos ligados à prática, para que a aprendizagem se desenvolva no sentido das futuras
atividades profissionais com trabalhos e demonstrações de grupo. Esses trabalhos serão sempre apresentados relatórios
que serão avaliados.
Classificação: Exame Final x (50%) + Informação prática x (50%)
4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The syllabus privileges the interconnection between theory and practice. The theoretical aspects presented through
lectures, demonstrations, and questions, using the whiteboard or datashow, will be explored in practice whenever
possible.
During the semester students will carry out practical group work on projects to encourage practice so that learning
develops towards future professional activities with group work and student demonstrations. These assignments will
always be presented as reports that will be evaluated.
Classification: Final test (50%) + practical information (50%)
4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Para se atingirem os objetivos propostos a metodologia na unidade curricular assenta em princípios de formação teórica –
prática. Os métodos e técnicas pedagógicas a aplicar durante as sessões com interligação entre a técnica expositiva,
interrogativa e demostrativa; método de interação grupal, cabendo ao professor a responsabilidade do reforço da
aprendizagem e da coordenação das diversas ações.
4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
To achieve the proposed objectives, the methodology is based on principles of theoretical-practical training. The teaching
methods and techniques to be applied during the sessions are interconnected amongst the lectures, questions, and
demonstrations as well as group interaction, where the teacher is responsible for reinforcing learning and coordinating the
various activities.
4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Pinto, João. (1997) Organização e Gestão da Manutenção. Porto. Cenertec, ,
Cabral, João Paulo Saraiva, (2006) Organização e Gestão da Manutenção, dos conceitos à prática… Lisboa. Lidel.
Pinto, Carlos Varela (2002), Organização e Gestão da Manutenção Lisboa. Monitor.
Assis, Rui. (2004) Apoio à Decisão em Gestão da Manutenção. Fiabilidade e Manutenibilidade. Lisboa.Lidel.
Pinto, Carlos Varela (1986), Introdução ao Planeamento da Manutenção em Empresas Industriais. Lisboa. Datinvest.
Cuignet, Renaud. (2006). Gestão da Manutenção. Lisboa. Lidel.
Farinha, J. M. Torres (2011), Manutenção A Terologia e as Novas Ferramentas De Gestão. Lisboa. Monitor.

Mapa IV - Tecnologias Avançadas de Fabrico
4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Tecnologias Avançadas de Fabrico
4.4.1.1. Title of curricular unit:
Advanced Manufacturing Technologies
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4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
MM/MM
4.4.1.3. Duração:
Semestral
4.4.1.4. Horas de trabalho:
162
4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-30 h; PL-30 h
4.4.1.6. ECTS:
6
4.4.1.7. Observações:
É recomendado que os estudantes desta Unidade Curricular tenham obtido aproveitamento nas UC de Desenho Técnico e
CAD, Tecnologia e Programação CNC.
4.4.1.7. Observations:
Students should have passed the previous course in Technical Design and CAD as well as Technology and CNC
Programming.
4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Luís Miguel Lopes Lourenço, 60h
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):
C1 – Adquirir conhecimentos teórico-práticos de modelação tridimensional (CAD 3D), sólida e paramétrica. Modelar,
usando sistemas CAD-3D, componentes de sistemas mecânicos e proceder à sua montagem.
C2 - Adquirir conhecimentos fundamentais, teórico-práticos, sobre tecnologias de prototipagem rápida e técnicas de
engenharia inversa.
C3 - Adquirir conhecimentos básicos sobre fabrico rápido e sistemas inteligentes de produção.
C4 – Aquisição de conhecimentos teórico-práticos de CAD-CAM. Desenvolver programas de comando numérico, através
de software, para operações de máquinas de controlo numérico por corte e arranque de apara.
4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Intended learning outcomes C1- Acquire theory and practical knowledge of 3D digital modeling (parametric modeling).
Modeling of parts and mechanical assemblies.
Intended learning outcomes C2- Acquire fundamental theory and practical knowledge about rapid prototyping
technologies and reverse engineering techniques.
Intended learning outcomes C3- Acquire fundamental knowledge in rapid manufacturing and intelligent production
systems.
Intended learning outcomes C4- Acquire theory and practical knowledge in CAD/CAM technology. Numerical control
programming with CAD/CAM software.
4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução às tecnologias avançadas de fabrico.
2. Desenho tridimensional assistido por computador (CAD 3D), prática de modelação paramétrica.
3. Prototipagem digital. Comparação entre prototipagem digital e prototipagem convencional; introdução à prática de
prototipagem digital.
4. Prototipagem Rápida. Apresentação dos processos de prototipagem rápida; princípios de funcionamento; vantagens e
desvantagens; introdução à prática de prototipagem rápida no âmbito de processos de adição.
5. Engenharia inversa. Apresentação da tecnologia engenharia inversa e introdução à prática de engenharia inversa.
6. Introdução ao fabrico rápido e aos sistemas inteligentes de produção.
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7. Tecnologia e programação CAD / CAM. Usinagem CAD / CAM; materiais a serem usinados; ferramentas e estratégias de
corte; parâmetros de corte; análise e simulação dos ciclos de usinagem; execução.
4.4.5. Syllabus:
1. Introduction to advanced manufacturing technologies.
2. Computer-aided three-dimensional design and parametric modeling practice.
3. Digital prototyping. Digital prototyping and traditional prototyping; an introduction to the practice of digital prototyping.
4. Rapid prototyping. Rapid prototyping processes; operating principles; advantages and disadvantages; an introduction
to rapid prototyping practice.
5. Reverse engineering. Introduction to reverse engineering technology and reverse engineering practice.
6. Introduction to rapid manufacturing and intelligent production systems.
7. CAD/CAM technology and programming. CAD/CAM machining; materials to be machined, tools and cutting strategies,
cutting parameters; analysis and simulation of the machining cycles; machining/job execution.
4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos enumerados de 1 a 7 são coerentes com a aquisição de conhecimentos/competência
enumerados de C1 a C4, com a seguinte correspondência:
C1 – Conteúdos programáticos em 2.
C2 – Conteúdos programáticos em 1, 3, 4 e 5.
C3– Conteúdos programáticos em 1 e 6.
C4 – Conteúdos programáticos em 1 e 7.
4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Intended learning outcomes C1 – syllabus contents in 2.
Intended learning outcomes C2 – syllabus contents in 1, 3, 4 and 5.
Intended learning outcomes C3 – syllabus contents in 1 and 6.
Intended learning outcomes C4 – syllabus contents in 1 and 7.
4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino
Os conteúdos da Unidade Curricular (UC) são ministrados através de aulas teórico-práticas (TP) e prática laboratorial (PL).
Os conteúdos são apresentados através de exposição oral, com recurso ao quadro, a meios audiovisuais e
demonstrações com utilização de software de CAD e de CAD/CAM bem como máquinas de controlo numérico, seguindose a prática com envolvimento dos estudantes para consolidar os conhecimentos adquiridos.
Avaliação
Avaliação contínua (classificação mínima - 10 valores):
Realização de trabalhos práticos individuais e em grupo (mínimo de 3 trabalhos) ao longo das aulas com elaboração de
relatório. A avaliação contempla o acompanhamento da realização dos trabalhos práticos (50 %) e a apresentação e defesa
dos mesmos acompanhada dos respetivos relatórios (50%). A avaliação é contínua e sem exame final.
4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Teaching methodologies
The contents are presented using theoretical-practical lessons (TP) and Practical Laboratory lessons (PL).
The contents are presented through lectures, using the whiteboard, audiovisual media and demonstrations using
CAD/CAM software and laboratory equipment and workshop CNC machines, followed by practice with student
participation intended to consolidate acquired knowledge.
Student evaluation
Ongoing assessment (minimum grade – 10/20:
A minimum of 3 practical assignments throughout the semester, including a written report - 50% and their presentation /
defense (50%). The evaluation is exclusively ongoing with no possibility to pass via a final exam.
4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A exposição oral dos conteúdos, com recurso ao quadro, meios audiovisuais, exemplos práticos e demonstrações em
laboratório/oficina assegura que os estudantes adquirem os conhecimentos fundamentais previstos para a UC.
A componente de prática contínua ao longo das aulas assegura que os estudantes adquirem competências práticas no
âmbito das tecnologias avançadas de fabrico particularmente no âmbito da tecnologia CAD/CAM por corte e arranque de
apara.
4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The oral presentation of the contents, using the whiteboard, audiovisual media, practical examples and practical
demonstrations using laboratory / workshop equipment, ensures that students achieve the intended learning outcomes.
The ongoing practice throughout the lessons ensures the students acquire skills in advanced manufacturing technologies,
particularly in CAD/CAM machining.
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4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- N. Hopkinson, R. Hague, P. Dickers; Rapid Manufacturing: an industrial revolution for the digital age,
Wiley, 2006, ISBN: 9780470032862
- Laroux K. Gillespie; Design For Advanced Manufacturing: Technologies, And Processes, McGraw-Hill Eduation, 2017,
ISBN: 9781259587450
- Américo Costa; Autodesk Inventor 2013 - curso completo, FCA, 2013, ISBN: 978-972-722-736-5
- Américo Costa; Projeto 3D em Solidworks, Cenfim, FCA editora, 2016, ISBN: 978-972-722-820-1
- Joaquim Rocha “Programação de CNC para Torno e Fresadora”, CENFIM, FCA editora, 2016, ISBN: 978-972-722-843-0
- Chennakesava R., Alavala; CAD/CAM: Concepts and Applications, PHI Learning Ed.,2013, ISBN: 8120333403
- Joaquim Rocha “Programação CAD/CAM em Mastercam”, Cenfim, FCA editora, 2016, ISBN: 978-972-722-842-3
- Goran D. Putnik et. al; Advanced Manufacturing Systems and Enterprises: Towards Ubiquitous and Cloud Manufacturing;
University of Minho, School of Engineering, 2012

Mapa IV - Tecnologias e Processos de Fabrico
4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Tecnologias e Processos de Fabrico
4.4.1.1. Title of curricular unit:
Technologies and Manufacturing Processes
4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
MM/MM
4.4.1.3. Duração:
Semestral
4.4.1.4. Horas de trabalho:
148,5
4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-45 h; PL-15 h
4.4.1.6. ECTS:
5,5
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):
Jorge Manuel Pereira Gregório, 60 h
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 uma base de conhecimento sobre ambiente oficinal, metrologia, Tecnologias e Processos de Fabrico,
designadamente:
Aquisição dos conhecimentos necessários e suficientes que permitam a abordagem teórica e prática aos processos de
fabrico, em particular aos processos tecnológicos relacionados com as tecnologias de conformação plástica, tecnologias
de maquinagem, tecnologias de corte e tecnologias de ligação.
Aplicação das competências adquiridas ao desenvolvimento e conceção de produto, em construção mecânica.
Competências a adquirir:
Saber estar em ambiente oficinal e identificar os recursos de uma oficina de metalomecânica.
Unidades de medida
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Identificar os instrumentos de medição mais utilizados em metalomecânica.
Identificar os procedimentos corretos de medição.
Conhecer os principais processos de conformação mecânica. Identificar a matéria prima, equipamentos, ferramentas e
acessórios envolvidos em cada processo, bem como os principais sub./produtos obtidos.
4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Provide students with basic knowledge on workshop environment, metrology, Technologies and Manufacturing Processes.
Acquire the necessary knowledge to allow a theoretical and practical approach to manufacturing processes, in particular
technological processes related to plastic forming technologies, machining technologies, cutting technologies and
bonding technologies.
Apply acquired skills to product development and design in mechanical construction.
Know how to be in a workshop environment and identify the resources of a metalworking workshop and units of
measurement.
Identify the most commonly used measuring instruments in metalworking.
Know the main mechanical conformation processes.
Identify the raw materials, equipment, tools and accessories involved in each process, as well as the main by-products /
products obtained.
4.4.5. Conteúdos programáticos:
Ambiente oficinal. Higiene e Segurança em oficinas. Organização e equipamentos oficinais. Ferramentaria,
Metrologia Oficinal e Industrial, Noções de Metrologia. Grandezas e Unidades. Sistemas de unidades. OSI. Instrumentos de
medição mais utilizados em metalomecânica. Medição e leitura de grandezas. Procedimentos de medição.
Tecnologias de desenvolvimento de produto.
Introdução às tecnologias de fabrico subtrativo e de fabrico aditivo. Processos de Conformação Mecânica: por
conformação plástica (estampagem, trefilagem, extrusão) e processos de fabrico por remoção de apara. Eletroerosão
Processos de Conformação Metalúrgica.
Fundição. Processos e tipos de fundição
Processos de Corte. Corte mecânico, corte térmico e processos especiais de corte.
Processos de Ligação. Ligações aparafusadas Ligações rebitadas Ligações soldadas - Identificação e caracterização dos
processos de soldadura. Ligações adesivas e Ligações por dobragem de juntas
Introdução aos Tratamentos Superficiais
4.4.5. Syllabus:
Workshop environment. Hygiene and Safety in workshops. Organization and workshop equipment. Tooling,
Industrial Metrology, Notions of Metrology. Quantities and Units. Unit systems. OSI. Measuring instruments most
commonly used in metalworking. Measurement and reading of quantities. Measurement procedures.
Product development technologies.
Introduction to subtractive and additive manufacturing technologies. Mechanical Forming Processes: for plastic forming
(stamping, drawing, extrusion) and chip removal manufacturing processes. EDM.
Metallurgical Conformation Processes.
Foundry. Foundry Processes and Types.
Cutting processes. Mechanical cutting, thermal cutting and special cutting processes.
Binding Processes. Bolted connections Riveted connections Welded connections - Identification and characterization of
welding processes. Adhesive Joints and Joint bending connections.
Introduction to Surface Treatments
4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos desenvolvidos, visam dotar o aluno de conhecimentos na área das Tecnologias e Processos
de Fabrico de forma a integrá-lo no mundo do trabalho na área oficinal e industrial. Em especial, o conteúdo visa preparar
os alunos sensibilizando-se para a necessidade do saber fazer, no domínio instrumental e operacional. O conteúdo
programático delineado permitirá também ao aluno, de forma autónoma, poder desenvolver produtivamente a sua
atividade aplicando nas empresas/organizações os conceitos apreendidos sobre as tecnologias e processos de fabrico.
4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The programme contents aim to provide students with knowledge in the area of Technologies and Manufacturing
Processes in order to integrate them in the world of work in the workshop and industrial area. In particular, the programme
aims to prepare students to be aware of the need to know how to do in the instrumental and operational areas. The
outlined programme will also allow students to be able to develop their activity autonomously and productively and apply
the concepts learned about technologies and manufacturing processes in companies / organizations.
4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conteúdos programáticos privilegiam a interligação entre as componentes teórica e prática. Os aspetos teóricos
apresentados pelo método expositivo, demonstrativo e interrogativo com apoio do quadro ou com recurso a projeção
serão, sempre que possível, explorados na prática em ambiente oficinal.
Durante o semestre propõe-se aos alunos a realização de trabalhos de grupo de projeto e de carácter laboratorial.
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Pretende-se incentivar os aspetos ligados à prática, para que a aprendizagem se desenvolva no sentido das futuras
atividades profissionais com trabalhos e demonstrações de grupo. Esses trabalhos serão sempre apresentados relatórios
que serão avaliados.
Classificação: Exame Final x (50%) + Informação prática x (50%)
4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The programme contents privilege the interconnection between the theoretical and practical components. The theoretical
aspects presented by the expository, demonstrative and interrogative methods supported by the board or the use of
projection will be, whenever possible, explored in a workshop environment.
During the semester students should carry out project group work and laboratory work.
The aim is to encourage practical aspects so that learning develops towards future professional activities with group work
and demonstrations. These works will always be presented in reports that will be evaluated.
Evaluation: Final exam x (50%) + practical information x (50€)
4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Para se atingirem os objetivos propostos a metodologia na unidade curricular assenta em princípios de formação teórica –
prática. Os métodos e técnicas pedagógicas a aplicar durante as sessões com interligação entre a técnica expositiva,
interrogativa e demostrativa; método de interação grupal, cabendo ao professor a responsabilidade do reforço da
aprendizagem e da coordenação das diversas ações.
4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
To achieve the proposed objectives the methodology in this curricular unit is based on principles of theoretical - practical
training. The teaching methods and techniques during classes are applied with interconnection between the expository,
interrogative and demonstrative techniques; group interaction method, being the professor responsible for reinforcing
learning and coordinating the various actions.
4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Chiaverini, Vicente (1986). Tecnologia Mecânica. Vol. I, II e III (2nd Ed). São Paulo: McGraw-Hill.
Rocha, Acácio Teixeira, (1989). Tecnologia Mecânica. Vol. I, II e III. Coimbra: Coimbra Editora, Lda.
Santos F. Oliveira e Quintino Luísa, (1998). Processos de Soldadura. Vol. I, II e III. Edições Técnicas ISQ.
A. Barata da Rocha, J. Ferreira Duarte. Tecnologia do corte em prensa. ed. por Associação Portuguesa das Tecnologias de
Conformação
SAF, (1981). Guia do Utilizador de Soldadura Manual. Lisbon: Ar Liquido.
Gerling, Henrich, (1967); À volta da máquina-ferramenta. São Paulo: Reverte
Davim J.P., (2008) Princípios da Maquinagem. Coimbra: Almedina.
Completo A., Festas A., Davim, J.P., (2009). Tecnologia de Fabrico. Porto: Publindustria,.

Mapa IV - Termodinâmica e Máquinas Térmicas
4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Termodinâmica e Máquinas Térmicas
4.4.1.1. Title of curricular unit:
Termodinâmica e Máquinas Térmicas
4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
MM/
4.4.1.3. Duração:
semestral
4.4.1.4. Horas de trabalho:
162
4.4.1.5. Horas de contacto:
TP 45 h; PL15 h
4.4.1.6. ECTS:
6
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4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
4.4.1.7. Observations:
<no answer>
4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Jorge Manuel Pereira Gregório, 60 h
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):
Desenvolver uma compreensão intuitiva dos conceitos e dos princípios básicos da Termodinâmica.
Identificar corretamente os conceitos e a aplicar os princípios básicos da Termodinâmica, bem como usar a metodologia
correta para resolver problemas que envolvam propriedades termodinâmicas.
Nomeadamente, os alunos obterão competências para:
- Aplicar os princípios de conservação de massa, conservação de energia e de aumento de entropia;
- Aplicar os balanços de massa, energia e entropia, a processos termodinâmicos e equipamentos correntes,
nomeadamente motores térmicos e máquinas frigoríficas;
- Analisar o funcionamento básico de um motor térmico em geral e de uma central termoelétrica em particular;
- Analisar o funcionamento básico duma máquina frigorífica em geral e de um frigorífico por compressão de vapores em
particular;
- Analisar e relacionar os parâmetros caraterísticos dos motores de combustão interna (MCI).
- Identificar os principais problemas ambientais dos MCI

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Develop an intuitive understanding of the concepts and basic principles of thermodynamics.
Correctly identify the concepts and apply the basic principles of thermodynamics, as well as to use the correct
methodology to solve problems involving thermodynamic properties.
In particular, students will acquire skills to:
- Apply mass conservation, energy conservation and entropy enhancement principles;
- Apply mass, energy and entropy balances to thermodynamic processes and current equipment, namely thermal motors
and refrigeration machines;
- Analyse the basic operation of a thermal motor in general and a thermoelectric plant specifically;
- Analyse the basic operation of a refrigerating machine in general and a vapour compression refrigerator in particular;
- Analyse and relate the characteristic parameters of internal combustion engines (MCI).
- Identify key environmental issues of ICMs
4.4.5. Conteúdos programáticos:
Conceitos fundamentais: sistemas, propriedades, Lei Zero da Termodinâmica, substâncias puras, diagramas de fases,
tabelas e a equação dos gases perfeitos.
Primeira Lei da Termodinâmica: Calor, trabalho, principio da conservação de energia, balanços de massa e de energia.
Segunda Lei da Termodinâmica, Irreversibilidades, máquinas térmicas, ciclo térmicos, principio do aumento de entropia,
balanços de entropia e rendimento isentrópico.
Ciclos de motores térmicos: Ciclo motor de Carnot, Ciclo de Rankine e turbinas de vapor, Ciclo de Brayton e turbinas de
gás, ciclos dos motores de combustão interna (MCI).
Ciclos frigoríficos: Ciclo frigorífico de Carnot, por compressão de vapores, de Brayton, em cascata e sistemas de
refrigeração por absorção.
Motores de combustão interna (MCI): Tipos de motores, funcionamento e comparação dos motores de dois e quatro
tempos, de explosão (SI) e Diesel, parâmetros de projeto e funcionamento, análise das curvas características e impacte
ambiental.
4.4.5. Syllabus:
Fundamental concepts: systems, properties, Zero Law of Thermodynamics, pure substances, phase diagrams, tables and
the perfect gas equation.
Thermodynamics First Law: Heat, work, energy conservation principle, mass and energy balances.
Thermodynamics Second Law: Irreversibilities, thermal machines, thermal cycles, entropy increase principle, entropy
balances and isentropic yield.
Thermal engine cycles: Carnot engine cycle, Rankine cycle and steam turbines, Brayton cycle and gas turbines, internal
combustion engine (MCI) cycles.
Refrigeration cycles: Brayton Carnot, vapor compression, cascade refrigeration cycle and absorption refrigeration
systems.
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Internal combustion engines (MCI): Engine types, operation and comparison of two and four stroke, SI and Diesel engines,
design and operating parameters, analysis of characteristic curves and environmental impact.
4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos desenvolvidos, visam dotar o aluno de conhecimentos na área da Termodinâmica e das
Máquinas Térmicas de forma a integrá-lo no mundo do trabalho na área da termodinâmica e das transformações térmicas.
Em especial, o conteúdo visa preparar os alunos sensibilizando-se para a necessidade do saber fazer, no domínio
instrumental e operacional. O conteúdo programático delineado permitirá também ao aluno, poder desenvolver de forma
autónoma produtivamente a sua atividade aplicando nas empresas/organizações os conceitos apreendidos.
Ao longo da unidade curricular, procura-se sempre que possível, dar ênfase aos problemas ambientais e energéticos que
serão relevantes para a sustentabilidade ambiental.
4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The programme contents aim to provide students with knowledge in the area of Thermodynamics and Thermal Machines in
order to integrate them in the world of work in the area of thermodynamics and thermal transformations. In particular, the
contents aim to prepare students to become aware of the need to know how to do in the instrumental and operational
areas. The outlined programme will also allow students to be able to develop their activity autonomously and productively
applying the concepts learned in companies / organizations.
Throughout the curricular unit, whenever possible, emphasis is given to the environmental and energy problems that will
be relevant to environmental sustainability.
4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conteúdos programáticos privilegiam a interligação entre as componentes teórica e prática. Os aspetos teóricos
apresentados pelo método expositivo, demonstrativo e interrogativo com apoio do quadro ou com recurso a projeção
serão, sempre que possível, explorados na prática em ambiente laboratorial.
Durante o semestre propõe-se aos alunos a realização de trabalhos de grupo de projeto e de carácter laboratorial.
Pretende-se incentivar os aspetos ligados à prática, para que a aprendizagem se desenvolva no sentido das futuras
atividades profissionais com trabalhos e demonstrações de grupo. Esses trabalhos serão sempre apresentados relatórios
que serão avaliados.
Classificação: Exame Final x (70%) + Informação prática x (30%)
4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The programme contents privilege the interconnection between the theoretical and practical components. The theoretical
aspects presented by the expository, demonstrative and interrogative methods supported by the board or using projection
will be, whenever possible, explored in the laboratory environment.
During the semester students should carry out project group and laboratory work.
The aim is to encourage practical aspects so that learning develops towards future professional activities with group work
and demonstrations. These works will always be presented in reports that will be evaluated.
Evaluation: Final exam x (70%) + practical information x (30%)
4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias de ensino usadas nas aulas teóricas e teórico-práticas tais como a exposição interativa, o diálogo e os
métodos: demonstrativo, interrogativo, estudo de casos e resolução de problemas, permitem desenvolver uma
compreensão intuitiva dos princípios básicos da Termodinâmica e habilitar os alunos a identificar corretamente os
conceitos e a aplicar os princípios fundamentais da Termodinâmica, bem como usar a metodologia correta para solucionar
problemas que envolvam balanços de massa energia e entropia. As metodologias empregues contribuem, para
compreender o funcionamento básico de um motor e analisar do ponto de vista energético, uma central termoelétrica e
discutir a substância ar atmosférico compreendida como uma mistura de ar seco e vapor de água.
4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methodologies used in theoretical and practical classes such as interactive exposition, dialogue,
demonstrative, interrogative, case study and problem solving methods allow students to develop an intuitive
understanding of the basic principles of thermodynamics. They also enable them correctly identify concepts and apply
fundamental principles of thermodynamics, as well as use the correct methodology to solve problems involving energy
and entropy mass balances. The methodologies used contribute to understand the basic operation of an engine, to analyze
a thermoelectric power station from the energy point of view and to discuss the atmospheric air substance understood as
a mixture dry air misture and water vapor.
4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Cengel, Yunus A. and Boles, Michael A.; (2001) “Termodinâmica”, 3rd Edition, Portuguese edition, Mechanical Engineering
Series, Lisbon. McGraw-Hill,. [536.7 CEN]
Moran, Michael J.; and Shapiro, Boettner, Daisie D., Bailey, Margaret B.; (2015) “Principios de Termodinâmica para
engenharia”, 7rd Ed, SI Version, New York. WILEY,. [536.7 MOR]
Haar, Lester, Gallagher John S. and Kell, George S.; (1984) "NBS/NRC STEAM TABLES" Thermodynamic and transport
properties and Computer Programs for Vapor and liquid States of Water in SI units, New York. Hemispher Publishing,.
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[536.7 HAA]
Jones, J. B. and Hawkins G. A.; (1986) “Engineering Thermodynamics”, 2nd Edition, New York. WILEY,. [536.7 JON]
Giacosa, Dante, (1986). Motores endotérmicos, 3.ª Edicion, Madrid. Editorial Dossat.
Heywood, John B, (1988) Internal Combustion Fundamentals, New York. McGraw-Hill.
Sonntag, Richard E., Borgnakke, Claus; (2007) “Introduction to Engineering Thermodynamics”, 2nd Edition, New York.
WILEY.

Mapa IV - Microprocessadores e Sistemas Embebidos
4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Microprocessadores e Sistemas Embebidos
4.4.1.1. Title of curricular unit:
Microprocessors and Embedded Systems
4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
EA/EA
4.4.1.3. Duração:
Semestral
4.4.1.4. Horas de trabalho:
175,5
4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-60 h
4.4.1.6. ECTS:
6,5
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):
Filipe José Neto Caetano, 60 h
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):
Após a conclusão da unidade curricular, os estudantes deverão ser capazes de:
1. Identificar e explicar as arquiteturas dos microprocessadores e microcontroladores.
2. Enunciar e explicar as principais tecnologias relacionados com os sistemas embebidos, com enfase na Industrial
Internet of Things.
3. Projetar e implementar sistemas embebidos, com enfase na Industrial Internet of Things.
4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Upon completion of the curricular unit, students should be able to:
1. Identify and explain the architectures of microprocessors and microcontrollers.
2. State and explain the key technologies related to embedded systems with an emphasis on Industrial Internet of Things.
3. Design and implement embedded systems, with an emphasis on Industrial Internet of Things
4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Arquiteturas e conceitos fundamentais dos microprocessadores e microcontroladores
2. Introdução aos sistemas embebidos com enfase na Industrial Internet of Things (IIoT)
3. Plataformas de hardware para sistemas embebidos e IIoT
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4. Programação de sistemas embebidos
5. Tecnologias de comunicação em sistemas embebidos e IIoT
6. Machine to Machine
7. Big Data em sistemas embebidos e IIoT
8. Segurança em sistemas embebidos e IIoT
9. Projeto de sistemas embebidos
4.4.5. Syllabus:
1. Architectures and fundamental concepts of microprocessors and microcontrollers
2. Introduction to embedded systems, with emphasis on Industrial Internet of Things (IIoT)
3. Hardware platforms for embedded systems and IIoT
4. Embedded Systems Programming
5. Communication technologies in embedded systems and IIoT
6. Machine to Machine
7. Big Data in embedded systems and IIoT
8. Security in embedded systems and IIoT
9. Embedded systems project
4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos 1 e 2 permitem atingir o objetivo 1, uma vez que apresentam os fundamentos dos microprocessadores e
microcontroladores e a sua aplicação na implementação dos sistemas embebidos modernos.
O objetivo 2 é atingido pela conjugação de todos os conteúdos do programa uma vez que cada um deles tem uma
contribuição para o conhecimento das tecnologias dos sistemas embebidos modernos.
O objetivo 3 é atingido pelo conteúdo 9 que leva os estudantes a realizarem um projeto prático onde aplicam os
conhecimentos adquiridos na unidade curricular.
4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Contents 1 and 2 allow to achieve objective 1, since they present the fundamentals of microprocessors and
microcontrollers and their use in the implementation of modern embedded systems.
Objective 2 is achieved by combining all programme contents as they help students to know the modern embedded
systems technologies.
Objective 3 is achieved by content 9 which leads students to undertake a practical project and apply the knowledge
acquired in the curricular unit.
4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino:
1. Lição Expositiva
2. Licão Interativa
3. Resolução de Problemas
4. Trabalho de Projeto
Regras de avaliação:
1. 60% para teste escrito
2. 40% para projeto
4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Teaching Methodologies:
1. Lectures
2. Interactive Classes
3. Problem Solving
4. Project Work
Evaluation Methodologies:
1. Written test 60%
2. Project 40%
4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A Lição Expositiva está coerente com os objetivos devido à necessidade de apresentar os conteúdos teóricos aos
estudantes, para que estes adquiram um conhecimento abrangente e sólido sobre microprocessadores e sistemas
embebidos.
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A Lição Interativa está coerente com os objetivos pois é de esperar que a participação dos estudantes em demostrações
práticas de soluções tecnológicas e estudos de casos, ajude na compreensão dos conteúdos estudados, com enfase no
como se faz.
A Resolução de Problemas está coerente com os objetivos pois pretende-se que a resolução de exercícios práticos, com
base na aplicação dos conteúdos estudados, ajude a consolidar as competências adquiridas, com enfase no saber fazer.
O Trabalho de Projeto está coerente com os objetivos pois proporciona o contexto para os estudantes consolidarem os
conhecimentos e competências que adquiriram, através do projeto e implementação de soluções tecnológicas para
problemas realistas da vida profissional.
4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Expositive Lectures are consistent with the objectives due to the need to present the theoretical content to students, so
that they acquire a comprehensive and solid knowledge about microprocessors and embedded systems.
Interactive classes are consistent with the objectives as it is expected that student participation in practical
demonstrations of technology solutions and case studies will help them to understand the contents studied, with an
emphasis on “how it is done”.
Problem Solving is consistent with the objectives as solving practical exercises, based on the application of the studied
contents will help students to consolidate the acquired skills, with an emphasis on knowing “how to do”.
Project work is consistent with the objectives as it provides the context for students to consolidate their knowledge and
skills acquired through the design and implementation of technological solutions to realistic professional life problems.
4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Pedro Coelho (2017), Internet das Coisas – Introdução Prática, FCA Publisher, ISBN: 978-972-722-849-2.
Alena Traukina, Kishore Reddipalli, Prashant Tyagi e Jayant Thomas (2018), Industrial Internet Application Development,
PACKT PUBLISHING, ISBN: 978-178-829-758-5.
Giacomo Veneri e Antonio Capasso (2018), Hands-On Industrial Internet of Things: Create a powerful Industrial IoT
infrastructure using Industry 4.0, Packt Publishing, ISBN: 978-178-953-722-2.
José Delgado e Carlos Ribeiro (2004), Arquitetura de Computadores (5th edition), FCA Publisher, ISBN: 978-972-722-789-1.

Mapa IV - Sistemas Robóticos
4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Sistemas Robóticos
4.4.1.1. Title of curricular unit:
Robotic Systems
4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
EA/EA
4.4.1.3. Duração:
Semestral
4.4.1.4. Horas de trabalho:
175,5
4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-45; Pl-15
4.4.1.6. ECTS:
6,5
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):
Carlos Alberto Correia Carreto, 60 h
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):
Após a conclusão da unidade curricular, os estudantes deverão ser capazes de:
1. Descrever os diferentes tipos de robôs industriais e o seu funcionamento básico.
2. Enunciar e explicar os aspetos fundamentais da modelação, análise e controle dos robôs industriais.
3. Programar robôs industriais para que executem tarefas simples.
4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Upon completion of curricular unit, students should be able to:
1. Describe the different types of industrial robots and their basic operation.
2. State and explain the fundamental aspects of modeling, analysis and control of industrial robots.
3. Program industrial robots to perform simple tasks.
4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Fundamentos da robótica (Conceitos básicos de um robô; História; Aplicações dos robôs industriais; Topologia e
componentes dos robôs industriais)
2. Modelação cinemática de robôs manipuladores (Sistemas de referência e transformação de coordenadas; Cinemática
direta e inversa; Singularidades; Geração de trajetórias)
3. Modelação dinâmica de robôs manipuladores (Métodos Numéricos; Controle de posição e controle de força)
4. Veículos Guiados Automaticamente (Tecnologias e métodos de navegação)
5. Programação de sistemas robóticos (Programação de tarefas; Métodos de programação; Linguagem de programação;
Programação offline)
6. Projeto de programação de sistemas robóticos
4.4.5. Syllabus:
1. Fundamentals of Robotics (Robot Basics; History; Industrial Robot Applications; Topology and components of industrial
Robots)
2. Kinematic modeling of manipulative robots (Reference systems and coordinate transformation; Direct and inverse
kinematics; Singularities; Trajectory generation)
3. Dynamic modeling of manipulative robots (Numerical methods; Position control and force control)
4. Automatic Guided Vehicles (Technologies and navigation methods)
5. Robotic systems programming (Task programming; Programming methods; Programming languages; Offline
programming)
6. Robotic systems programming project
4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O conteúdo 1 permite atingir o objetivo 1, uma vez que apresentam os fundamentos da robótica industrial.
O objetivo 2 é atingido pela conjugação de todos os conteúdos do programa uma vez que cada um deles tem uma
contribuição para o conhecimento dos aspetos fundamentais do funcionamento dos robôs industriais.
O objetivo 3 é atingido pelos conteúdos 5 e 6 que levam os estudantes a realizarem um projeto prático de programação de
robôs industriais, onde aplicam os conhecimentos adquiridos na unidade curricular.
4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Content 1 allows to achieve objective 1, as it presents the fundamentals of industrial robotics.
Objective 2 is achieved by combining all programme contents as they help students to understand the fundamental
aspects of the operation of industrial robots.
Objective 3 is achieved by contents 5 and 6 that lead students to carry out a practical project of programming industrial
robots and apply the knowledge acquired in the curricular unit.
4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Metodologias de ensino:
1. Lição Expositiva
2. Licão Interativa
3. Resolução de Problemas
4. Trabalho de Projeto
Regras de avaliação:
1. 60% para teste escrito
2. 40% para projeto
4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Teaching:
1. Lectures
2. Interactive Classes
3. Problem Solving
4. Project Work Methodologies
Evaluation Methodologies:
1. Written test 60%
2. Project 40%
4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A Lição Expositiva está coerente com os objetivos devido à necessidade de apresentar os conteúdos teóricos aos
estudantes, para que estes adquiram um conhecimento abrangente e sólido sobre sistemas robóticos.
A Lição Interativa está coerente com os objetivos pois é de esperar que a participação dos estudantes em demostrações
práticas de soluções tecnológicas e estudos de casos, ajude na compreensão dos conteúdos estudados, com enfase no
como se faz.
A Resolução de Problemas está coerente com os objetivos pois pretende-se que a resolução de exercícios práticos, com
base na aplicação dos conteúdos estudados, ajude a consolidar as competências adquiridas, com enfase no saber fazer.
O Trabalho de Projeto está coerente com os objetivos pois proporciona o contexto para os estudantes consolidarem os
conhecimentos e competências que adquiriram, através do projeto e implementação de soluções tecnológicas para
problemas realistas da vida profissional.
4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Expositive lectures are consistent with the objectives due to the need to present the theoretical contents to students, so
that they acquire a comprehensive and solid knowledge about robotic systems.
Interactive classes are consistent with the objectives as student participation in practical demonstrations of technological
solutions and case studies will help them to understand the contents studied, with an emphasis on “how it is done”.
Problem Solving is consistent with the objectives as solving practical exercises, based on the application of the studied
contents will help students to consolidate the acquired skills, with an emphasis on knowing “how to do”.
Project work is consistent with the objectives as it provides the context for students to consolidate the knowledge and
skills they have acquired through the design and implementation of technological solutions to realistic professional life
problems.
4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
J. Norberto Pires (2018), ROBÓTICA INDUSTRIAL – Indústria 4.0, LIDEL Publisher, ISBN: 978-989-752-226-0.
Kevin M. Lynch e Frank C. Park (2017), Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control, Cambridge University Press,
ISBN: 978-110-715-630-2.
Hamed Fazlollahtabar e Mohammad Saidi-Mehrabad (2015), Autonomous Guided Vehicles: Methods and Models for
Optimal Path Planning, Springer, ISBN-13: 978-331-914-746-8.
Peter Corke (2017), Robotics, Vision and Control: Fundamental Algorithms In MATLAB, Second Edition, Springer, ISBN:
978-331-954-412-0.

Mapa IV - Resistência de Materiais
4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
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Resistência de Materiais
4.4.1.1. Title of curricular unit:
Strength of Materials
4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
MM/MM
4.4.1.3. Duração:
Semestral
4.4.1.4. Horas de trabalho:
162
4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-60 h
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 Carlos Costa de Almeida, 60 h
4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>
4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular tem por objetivos instruir e desenvolver a capacidade para resolver problemas da mecânica dos
sistemas de pontos materiais e dos corpos rígidos em repouso, determinar tensões e deformações em qualquer ponto de
barras submetidas a esforço axial, flexão, corte e torção, e suas combinações e estudar o estado de tensão e de
deformação num ponto. Estudo da instabilidade de barras comprimidas.
Os alunos no final deverão estar aptos a: Identificar os diferentes tipos de esforços que podem agir sobre uma estrutura;
Calcular as diferentes tensões que são originadas pelas diversas solicitações; Calcular as deformações associadas a cada
tipo de solicitação; Identificar as solicitações complexas resultantes da sobreposição dos esforços simples; Calcular o
estado de tensões de um corpo em qualquer plano e solicitado por qualquer carregamento; Identificar os pontos críticos
das secções.
4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The course aims to instruct and develop students’ ability to solve mechanical problems in material point systems and rigid
bodies at rest, to determine tensions and deformations at any point of elements subjected to axial, bending, shear and
torsion stresses, and their combinations, and study the stress and strain states at one point as well as the instability of
compressed bars.
The students should be able to: Identify the different types of efforts that can act on a structure; Calculate the different
stresses that are generated by the various requests/situations; Calculate the deformations associated with each type of
request/situation; Identify complex requests/situations resulting from simple overlapping efforts; Calculate the stress state
of a body on any plane; Identify the critical points of the sections.
4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Geometria de massas;
2. Equilíbrio do corpo rígido;
3. Esforços internos e diagramas de esforços;
4. Tração e compressão;
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5. Flexão;
6. Corte;
7. Torção;
8. Estado de tensão e deformação;
9. Instabilidade.
4.4.5. Syllabus:
1. Mass geometry;
2. Rigid body balance;
3. Internal efforts and effort diagrams; Internal resistance and strength diagrams?? Check this wherever you’ve used the
term effort(s)
4. Traction and compression;
5. Bending;
6. Shear;
7. Torsion;
8. Stress and strain states
9. Instability.
4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O conteúdo programático estabelecido possibilita que o aluno desenvolva competências ao nível da compreensão do
comportamento de elementos submetidos a diferentes tipos de esforços. Os diferentes capítulos apresentados permitem
que o aluno adquira as bases para o dimensionamento e compreensão do funcionamento de estruturas.
4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus allows students to develop skills in understanding the behavior of components subjected to different kinds of
strengths. The chapters allow the student to acquire the basis for the design and understanding of the functioning of
structures.
4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Serão ministrados todos os conceitos e técnicas de uma forma teórica, sustentada em casos práticos, que permitirão
adquirir os conhecimentos necessários para a sua aplicação prática. Serão propostos trabalhos práticos para que os
alunos possam desenvolver as técnicas ensinadas. Os trabalhos práticos serão alvo de discussão e as dúvidas
esclarecidas nas aulas práticas.
A avaliação desta UC será contínua através da realização de quatro trabalhos práticos ao longo do semestre. Esta
avaliação será complementada no final do semestre com um exame escrito que aborda os aspetos teóricos e práticos dos
assuntos lecionados. A classificação final resulta da soma ponderada das avaliações parciais.
O peso da avaliação relativa aos trabalhos é 25% sendo os restantes 75% relativos à avaliação por exame escrito. Para que
os trabalhos práticos sejam contabilizados e para que o aluno obtenha aprovação na unidade curricular deverá atingir uma
classificação não inferior a 8,0 valores no exame escrito.
4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching methodology will allow the students to be at the center of their learning. Concepts and techniques will be
taught through theory lectures, supported by case studies, to provide the knowledge needed for practical application.
Practical work will help students apply and develop the techniques that are taught and will be subject to discussion and
questions clarified in practical classes.
The evaluation of this course will be ongoing throughout the semester based on the practical work carried out (25%) and a
final written test (75%, where the grade is greater than or equal to 08/20) that covers the theory and practical aspects.
4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A metodologia de ensino adotada, na unidade curricular, tem especial incidência no conceito de aprender fazendo. Esta
metodologia permite que o aluno aplique os conceitos teóricos ministrados em exercícios com carácter iminentemente
prático nas aulas teórico-práticas.
A realização de trabalhos permite que o aluno aplique, passo por passo, todos os conceitos ministrados.
4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methodology has a special focus on the concept of learning by doing so that the students apply the theory
via eminently practical exercises. The practical work allows students to apply what is taught step by step.
4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Beer, Ferdinand P; Resistência dos materiais. ISBN: 8534603448, 2013.
Gomes, J. F Silva; Mecânica dos sólidos e resistência dos materiais. ISBN: 9728826060, 2004.
Beer, Ferdinand P; Mecânica vectorial para engenheiros. ISBN: 9728298730, 2011.
Resistência dos Materiais, R. C. Hibbeler. ISBN 9788576053736, 2010.
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Mapa IV - Sistemas Digitais
4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Sistemas Digitais
4.4.1.1. Title of curricular unit:
Digital Systems
4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
EA/EA
4.4.1.3. Duração:
Semestral
4.4.1.4. Horas de trabalho:
175,5
4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-40; PL-20
4.4.1.6. ECTS:
6,5
4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
4.4.1.7. Observations:
<no answer>
4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
António Mário Ribeiro Martins
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):
Representar números reais em diferentes bases de numeração. Conceito de precisão e de complemento.
Obtenção de uma função Booleana, partindo da tabela de verdade. Formas canónicas de representação. Simplificação
usando alguns teoremas elementares. Projeto usando multiplexadores e descodificadores. Descrição de básculas e de
registos. Projeto de contadores. Explicar os dois tipos de memórias: ROM e RAM. Projetar expansões de memória. Projeto
de DAC’s. Descrição de algumas ADC.
4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Representing real numbers in different radix. The concepts of precision and complement. Obtaining a Boolean function
from the truth table. Canonical forms. Boolean simplification using simple theorems. Design with multiplexers amd
decoders. Latch and registers description. Counter design. Explaining ROM and RAM. Expansind memory design. DAC
design. Description of some general used ADC’s.
4.4.5. Conteúdos programáticos:
Bases de numeração. Representação de reais nas bases 2, 8 e 16. Mudança de base. Operações nas bases referidas.
Conceito de precisão da representação e de complemento. Códigos.
Funções lógicas Inversora, AND e OR. Definição formal da álgebra de Boole. Teoremas. Funções NAND, NOR e XOR.
Funções de ‘n’ variáveis. Formas canónicas disjuntiva e conjuntiva.. Minimização de expressões lógicas.
Módulos combinatórios de média complexidade. Descodificadores, codificadores, e multiplexadores. Estrutura de uma
ROM. Realização de circuitos com ROM.
Básculas SR, D e flip-flop JK mestre escravo. Flip-flop D gatilhado no flanco. Registos básicos. Registos de deslocamento.
Métodos de interligação de registos e bancos de registos. Contadores assíncronos e diagramas temporais. Contadores
síncronos .
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Elemento básico de uma RAM estática, memórias de N elementos de um bit. Expansão para k palavras de M bits.
Conversão digital analógica. Amplificadores operacionais. DAC e ADC mais usadas.
4.4.5. Syllabus:
Number basis. Representing real numers in base 2, 8 and 16. Changing base. Operations in the referred basis.. Concept of
precision and off complemente- Codes.
Logic function: Inverter, AND and OR functions. Formal definition of Boolean algebra. Fundamental theorems. NAND, NOR
and XOR functions. ´N ‘ variables function. Normal canonical forms SOP and POS.. Expression minimization
Medium complexity combinatory modules: Decoders, encoders and multiplexers-. ROM structured. Design with ROM.
SR latches D and JK master-slave flip-flop.. Edge triggered D flip-flop. Basics registers. Shift registers. Interconnecting
methods of register banks. Asynchronous counters and time diagrams. Synchronous counters.
Basic static RAM cell. Nx1 bit memory. Expansion for k words of M bits.
Digital to analogic conversion. Operational amplifiers. DAC and ADC most used circuits.
4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Representar e operar com números racionais em diferentes bases de numeração, exige o ensino da mudança de base
entre números naturais, primeiro, as operações em base diferentes da decimal, as mudanças de base quando uma é
potência da outra e só no fim a representação e operação de fracionários, focando o erro de representação. A
representação de números na forma de complemento é ensinada primeiro na base dez e só
depois em binário. Para projetar circuitos lógicos é ensinada álgebra de Boole e a simplificação Booleana, bem como
formas alternativas usando módulos de média complexidade como multiplexadores e descodificadores. Básculas e flipflops são os elementos básicos para se aprender registos e contadores.
O projeto de expansão de memórias exige a descrição dos circuitos, dos vários tipos, para se
projetar a expansão de memória RAM. Relativamente ao projeto de DAC, e explicação de ADC, tal só será possível se
forem ensinados os circuitos aos alunos.
4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The representation and operation with racional numbers in different basis, demand the teaching of radix change between
natural numbers first, operatimg in diferrent basis from decimal base, changing base wen one I a power off the other, and
in the end the representation and operation of fractional numbers focusing on the representation error. Representing
numbers in the form of complement is taeched firs in decimal and then in binary. To design logic circuits the Boolean
algebra is taughted, as well as Boolean simplification. Alternative design is considered, with medium complexity modules,
such as multiplexers and decoders.. Lathes and flip-flop are the basic elements to design registers and counters. The
expansion memory design demands learning the circuit description, of various types, in order to design memory
expansion. Also in DAC design, and ADC understanding, it is only possible if the circuits areexplainned to the pupils
4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino envolve quatro tipos de lição: expositiva, interativa, resolução de problemas e trabalhos
laboratoriais. A avaliação consta de uma parte teórica de dois testes, ou exame, valendo 65% e de alguns trabalhos
valendo 35%.
4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Teachimg methodology demands four types of lessons: expository, interactive, problem solving and work labs. The
assessment is theoretical,with 65% wheight, two test or one exam, and lab works wheightinhg 35%.
4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Nesta disciplina aprende-se a representação digital da informação, numérica ou outra, pelo que exige lições expositivas e
interativas. A álgebra de Boole, fundamental para se entender o projeto digital, carece do mesmo tipo de lições. Para se
projetarem circuitos sequenciais é preciso que os alunos compreendam alguns circuitos típicos, tal como básculas e flipflops. A montagem em laboratório permite aos alunos treinar e adquirir estas competências. O estudo de memórias
começa por uma exposição teórica da constituição interna destas, que permite ao aluno compreender e posteriormente
projetar a expansão das referidas memórias. A conversão analógica digital exige também lições expositivas, resolução de
problemas e montagem. As aulas com trabalhos laboratoriais servem para uma validação experimental das teorias
ensinadas.
4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
In this subject, representing digital information is the goal, so the need for expositive and interactive lessons. Boolean
Algebra is fundamental to understand digital design, so it needs the same kind of lessons. To understand sequential
circuits the pupils need typical circuits such as latches and flip.flop. Lab assemblies allows the pupils to aquisiyte this
skills. Memory analysis began by a theoretical of memory cell allowing the understanding and design of memory
expansion. Analog to digital conversion also demands expositive lessons, problem solving and assembling. Lab work is
essential to a experimental validation ot theoryes taught
4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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Arroz, Guilherme e outros, Arquitectura de Computadores, IST Press, 2a edição 2009, ISBN: 978-972-8469-54-2
Sandige, Modern Digital Design, McGraw-Hill 1990,ISBN-13: 978-0070548572
Morgado Dias, Sistemas Digitais, Princípios e Prática, FCA 2010, ISBN: 9789727226504
H. Taub and D. Schilling, Digital Integrated Electronics, McGraw-Hill 1977,ISBN-13: 978-0070857889

Mapa IV - Segurança Industrial
4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Segurança Industrial
4.4.1.1. Title of curricular unit:
Industrial Safety
4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
MM/MM
4.4.1.3. Duração:
Semestral
4.4.1.4. Horas de trabalho:
108
4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-45 h
4.4.1.6. ECTS:
4
4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
4.4.1.7. Observations:
<no answer>
4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Luís Miguel Lopes Lourenço, 45 h
4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>
4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objetivo geral de aprendizagem visa conhecer os aspetos fundamentais da segurança industrial, incluindo as
obrigações legais e normativos aplicáveis; em particular os estudantes devem:
(C1) Adquirir competências para identificar, avaliar e prevenir riscos em ambientes industriais.
(C2) Identificar e prevenir os principais contaminantes.
(C3) Adquirir competências no âmbito da prevenção de doenças profissionais e acidentes de trabalho.
(C4) Adquirir competências no âmbito das obrigações legais relativamente à segurança em ambiente industrial.
(C5) Adquirir competências no âmbito da ergonomia aplicada aos postos de trabalho.
4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The syllabus allows the student to understand the concepts related to industrial occupational health and safety (IOHS),
including Legislation and standards on Safety. Particularly students should:
(C1) Acquire skills to identify, assess and prevent hazards in industrial environments.
(C2) Identify and prevent major contaminants.
(C3) Acquire skills in the prevention of occupational diseases and occupational accidents.
(C4) Acquire skills related to Legislation and standards on Safety in industrial environment.
(C5) Acquire skills related to Occupational Ergonomics in industry.
4.4.5. Conteúdos programáticos:
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1. Introdução e contextualização da saúde e segurança laboral.
2. Análise de riscos.
3. Riscos associados à energia elétrica, contaminantes químicos e radiações.
4. Equipamentos de proteção individual.
5. Doenças profissionais e medidas de prevenção na indústria.
6. Ergonomia e antropometria no contexto laboral, em particular em ambiente industrial.
4.4.5. Syllabus:
1. Introduction of occupational safety and health.
2. Risk assessment.
3. Risks related to electrical energy, chemical contaminants and radiation.
4. Personal protective equipment.
5. Occupational diseases and preventive actions in industry.
6. Occupational Ergonomics in the industrial environment.
4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos enumerados de 1 a 6 são coerentes com a aquisição de conhecimentos/competência
enumerados de C1 a C5, com a seguinte correspondência:
C1 – Conteúdos programáticos em 2 e 3.
C2 – Conteúdos programáticos em 3.
C3– Conteúdos programáticos de 2 a 6.
C4 – Conteúdos programáticos de 3 a 6.
C5 - Conteúdos programáticos em 6.
4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Intended learning outcomes C1 – syllabus contents in 2 and 3.
Intended learning outcomes C2 – syllabus contents in 3.
Intended learning outcomes C3 – syllabus contents from 2 to 6.
Intended learning outcomes C4 – syllabus contents from 3 to 6.
Intended learning outcomes C5 – syllabus contents in 6.
4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino
Os conteúdos da Unidade Curricular (UC) são ministrados através de aulas teórico-práticas (TP).
Os conteúdos são apresentados através de exposição oral, com recurso ao quadro, meios audiovisuais e exemplos
práticos.
Avaliação contínua (classificação mínima - 10 valores): Realização de uma prova escrita.
Avaliação por exame (classificação mínima - 10 valores): Realização de uma prova escrita.
4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Teaching methodologies
The contents are presented using theoretical-practical lessons (TP).
The contents are presented through lectures, using the whiteboard, audiovisual media and some demonstrations.
Student evaluation
Ongoing assessment (minimum grade – 10/20): written test
Exam assessment (minimum grade – 10/20): written test
4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A exposição oral dos conteúdos, com recurso ao quadro, meios audiovisuais e exemplos práticos, em conjunto
asseguram que os estudantes adquirem os conhecimentos fundamentais previstos para a UC.
4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The oral presentation of the contents, using the whiteboard, audiovisual media, practical examples and some
demonstrations ensures that students achieve the intended learning outcomes.
4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
-Miguel, A.S.; Manual de Higiene e Segurança do Trabalho. 13ª ed. Porto Editora, 2014, ISBN: 978-972-0-01896-0
-Brauer, R. L.; Safety and Health for Engineers. 3nd Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2016, ISBN: 978-1-119-21918-7
-Itiro Lida; Ergonomia projeto e produção, Edgard Blucher, 2005, ISBN: 85-212-3054-3
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-Fonseca, A. et al ; Conceção de Locais de Trabalho: Guia de Apoio, Série Informação Técnica -4ª edição, 2006, IDICT,
ISBN: 972-8321-90-2
-EU-OSH -European Agency for Safety and Health at Work ; Analysis of the determinants of workplace occupational safety
and health practice in a selection of EU Member States, 2013. ISBN: 9789292400675
-NP 4397 - Sistemas de gestão da segurança e saúde do trabalho: Requisitos, Instituto Português da Qualidade, 2008
-OHSAS 18001 - Sistemas de gestão da segurança e da saúde do trabalho – Requisitos, ICS, 2007
-ISO 11228-3:2007 - Ergonomics -- Manual handling -- Part 3: Handling of low loads at high frequency, 2007

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:
Nas Unidades Curriculares são adotadas metodologias de ensino e de aprendizagem orientadas para satisfazer os
objetivos de aprendizagem definidos para o NCE, nomeadamente, lições expositivas com recurso a meios audiovisuais,
estudo de casos, resolução de problemas, demonstrações e experiências laboratoriais, realização de trabalhos práticos
laboratoriais, incentivando-se a participação, o debate e a reflexão individual e ou em grupo. Nas aulas procura-se articular
as dimensões teórico-práticas e laboratoriais. As metodologias específicas de ensino e aprendizagem adotadas em cada
Unidade Curricular, tendo em vista um ou mais objetivos definidos para o NCE, constam nas respetivas fichas das UC.
4.5.1. Evidence of the teaching and learning methodologies coherence with the intended learning outcomes of the study
programme:
In the Curricular Units, teaching and learning methodologies are adopted to meet the learning objectives defined for the
new SC, namely lectures using audiovisuals, case studies, problem solving, demonstrations and laboratory experiments
and practical laboratory activities. Individual and group participation, debate and reflection are encouraged. In class we
seek to articulate theoretical-practical and laboratory dimensions. The specific teaching and learning methodologies
adopted in each CU, with a view to one or more objectives defined for the new SC, can be found in the respective CU
programmes.
4.5.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho que será necessária aos estudantes corresponde ao estimado
em ECTS:
A atribuição de ECTS decorre do Decreto-lei nº 42/2005 de 22 de fevereiro, considerando um total de horas de trabalho/ano
entre 1500 a 1680, correspondendo a 60 créditos. A referência utilizada para o cálculo de cada ECTS baseia-se na afetação
de 27 h de trabalho, que é o valor médio aplicado nos cursos da área afim, tendo em conta as áreas científicas e a
estrutura curricular. No âmbito do sistema interno de qualidade do IPG, semestralmente, o questionário pedagógico
realizado a estudantes inclui uma questão destinada a avaliar a adequação da carga de trabalho exigida em cada UC do
CE. É responsabilidade do Gabinete de Qualidade e do Conselho para a Avaliação e Qualidade a verificação da adequação
do número de créditos atribuídos às UC de cada ano curricular, bem como fazer os ajustes considerados necessários.
Este trabalho de análise da carga média de trabalho no NCE foi aferido com a opinião dos agentes do CE.
4.5.2. Means to verify that the required students’ average workload corresponds the estimated in ECTS.:
The assignment of ECTS comes from Decree-Law No. 42/2005 of February 22, considering a total of working hours / per
year, between 1500 and 1680 hours, corresponding to 60 credits. The reference used for the calculation of each ECTS is
based on the assignment of 27 hours of work, which is the average value applied in the related courses in the area, taking
into account the scientific areas and the curricular structure. Within the IPG's internal quality system, every six months, the
pedagogical questionnaire provided to students includes a question to assess the adequacy of the workload required in
each CU of the SC. It is the responsibility of the Quality Office and the Council for Evaluation and Quality to verify the
appropriateness of the number of credits assigned to the CUs in each curricular year, as well as to make the necessary
adjustments. This work of analyzing the average workload of the new SC was gauged with the opinion of the SC agents.
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:
As metodologias de avaliação dos estudantes são adequadas aos objetivos de cada UC, por áreas científicas, de modo a
cumprir o processo de aprendizagem e, tal como se pode constatar, existe esse esforço de cumprimento nas FUC deste
NCE. O processo de Bolonha valoriza a aquisição de competências pelos estudantes e visa o objetivo de alcançar os seus
objetivos de formação, pelo que se valoriza a avaliação contínua em diversas modalidades de avaliação, de modo a
alcançar triangulação de métodos. Com este tipo de avaliação pretende-se que os estudantes desenvolvam um trabalho
continuo de consolidação ao longo do semestre e do curso. As metodologias de avaliação integram diversas
componentes de avaliação (ex: testes escritos sobre conteúdos, relatórios escritos e apresentações orais relativos à
realização de trabalhos práticos laboratoriais). Este tipo de sistema de avaliação permite melhorar a aquisição de
competências pelos estudantes.
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4.5.3. Means of ensuring that the students assessment methodologies are adequate to the intended learning outcomes:
The student assessment methodologies are adjusted to the objectives of each CU by scientific area, in order to carry out
the learning process and, as can be seen, there is that effort of compliance in the CU programmes of this new SC. The
Bologna process values the acquisition of skills by students and aims to achieve their training objectives, for which reason
continuous assessment in various assessment modalities is valued, in order to achieve triangulation of methods. With this
type of assessment students are expected to develop continuous consolidation work throughout the semester and the
course. The evaluation methodologies include several evaluation components (e.g. written tests, written reports and oral
presentations related to practical laboratory work). This type of assessment system enables students to improve the
acquisition of skills.
4.5.4. Metodologias de ensino previstas com vista a facilitar a participação dos estudantes em atividades científicas (quando
aplicável):
Embora o NCE vise proporcionar aos alunos uma formação sólida de base, vocacionada para o saber-fazer, pretende-se,
ainda, sensibilizar os alunos para as atividades de investigação científica nas áreas dominantes do NCE. Assim, para além
do contacto e participação nos temas de investigação dos docentes, os alunos terão acesso a diversos seminários e
cursos decorrentes da atividade normal das Unidades Técnico Científica da IES.
Por fim, nas diversas UC do NCE, em especial na unidade curricular de Projeto, será proporcionado e incentivado o
desenvolvimento de atividades, envolvendo tópicos atuais e emergentes no âmbito da Indústria 4.0.
4.5.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities (as applicable):
Although the NCE aims to provide students with a solid background in the know-how, it is also intended to make students
aware of scientific research activities in the dominant areas of the NCE. Thus, in addition to contact and participation in the
research topics of teachers, students will have access to various seminars and courses arising from the normal activity of
the Technical Scientific Units of IES.
Finally, in the various NCE UCs, especially in the Project course unit, the development of activities will be provided and
encouraged, involving current and emerging topics within Industry 4.0.

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:
Tendo por base os objetivos traçados e o conjunto de competências a adquirir pelos estudantes, o NCE foi concebido para
ter 180 ECTS e a duração de três anos/seis
semestres letivos. O volume de trabalho estimado para o estudante, por ano curricular, corresponde a aproximadamente
1620 horas (1 ECTS = 27 horas) cumpridas em 40 semanas que incluem período letivo, preparação para avaliação e
avaliação.
4.6.1. Justification of the total number of ECTS credits and of the duration of the study programme, based on articles 8 or 9
(1st cycle), 18 (2nd cycle), 19 (integrated master) and 31 (3rd cycle) of DL no. 74/2006, republished by DL no. 65/2018, of
August 16th:
Based on the objectives set and the skills to be acquired by the students, the new SC is designed to have 180 ECTS and a
duration of three years / six semesters. The estimated workload for the student per curricular year corresponds to
approximately 1620 hours (1 ECTS = 27 hours) over 40 weeks which include term time, preparation for assessment and
assessment.
4.6.2. Forma como os docentes foram consultados sobre a metodologia de cálculo do número de créditos ECTS das unidades
curriculares:
A consulta sobre o número de créditos ECTS a alocar a cada área científica e por UC no plano de estudos foi analisada e
discutida com os coordenadores das áreas científicas da UO envolvidas e docentes do NCE, tendo como base a
experiência acumulada com UC similares de outros CE da UO.
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 consultation on the number of ECTS credits to be allocated to each scientific area and per CU in the study plan was
reviewed and discussed with the coordinators of the scientific areas and the new SC faculty of the school involved, based
on the accumulated experience with similar CUs of other SCs of the school.

4.7. Observações
4.7. Observações:
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<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.
Luís Miguel Lopes Lourenço
Rui António Pitarma Sabino da Cunha Ferreira
José Carlos Coelho Martins da Fonseca

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

Professor Adjunto ou
equivalente
Professor Coordenador
Amândio Pereira Baía
ou equivalente
Arlindo Augusto Marques Equiparado a Assistente
Ferreira
ou equivalente
Carlos Alberto Correia
Professor Adjunto ou
Carreto
equivalente
Adérito Neto Alcaso

Fernando José Dos
Santos Melo Rodrigues

Professor Adjunto ou
equivalente

Filipe José Neto Caetano

Equiparado a Professor
Adjunto ou equivalente

Jorge Manuel Pereira
Gregório
Jorge Alberto Pereira Da
Fonseca E Trindade
José Carlos Costa De
Almeida
José Carlos Coelho
Martins Da Fonseca
Luís Miguel Lopes
Lourenço
Noel De Jesus
Mendonça Lopes

Professor Adjunto ou
equivalente
Professor Adjunto ou
equivalente
Professor Adjunto ou
equivalente
Professor Coordenador
ou equivalente
Professor Adjunto ou
equivalente
Professor Adjunto ou
equivalente
Professor Coordenador
Fernando Pires Valente
ou equivalente
José Reinas Dos Santos Professor Coordenador
André
ou equivalente
António Mário Ribeiro
Martins
Rui António Pitarma
Sabino Da Cunha
Ferreira
João António Lobão
Andrade

Grau / Especialista /
Degree Specialist

Área científica /
Scientific Area

Doutor

Engenharia Eletrotécnica 100

Doutor

Gestão

100

Mestre

Engenharia Mecânica

100

Doutor

Métodos Heurísticos
Modernos

100

Energia para a
Sustentabilidade

100

Ficha
submetida

Computação Móvel

100

Ficha
submetida

Título de
Mestre especialista (DL
206/2009)
Título de
Mestre especialista (DL
206/2009)

Regime de tempo /
Employment regime

Doutor

Engenharia Aeronáutica 100

Doutor

Física

100

Doutor

Engenharia Civil

100

Doutor

Engenharia Informática

100

Doutor

Engenharia e Gestão
Industrial

100

Doutor

Engenharia Informática

100

Doutor

Engenharia Mecânica

100

Doutor

Professor Adjunto ou
equivalente

Doutor

Professor Coordenador
ou equivalente

Doutor

Professor Adjunto ou
equivalente

Doutor

Ciências e Engenharia
dos Materiais
Engenharia
Electrotécnica e de
Computadores

100

Informação/
Information
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida

Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida

100

Ficha
submetida

Engenharia Mecânica

100

Ficha
submetida

Engenharia e Gestão
Industrial

100

Ficha
submetida

1700

<sem resposta>
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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.
17
5.4.1.2. Número total de ETI.
17

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:

17

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
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff holding a PhD (FTE):

ETI / FTE Percentagem / Percentage
14
82.352941176471

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
Percentagem* /
/
Percentage*
FTE

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) /
10
Teaching staff holding a PhD and specialised in the fundamental areas of the study programme
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
2
fundamental areas of the study programme

58.823529411765 17
11.764705882353 17

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
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
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

ETI / Percentagem* /
FTE Percentage*
16

94.117647058824 17

1

5.8823529411765 17

Pergunta 5.5. e 5.6.
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5.5. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e
desenvolvimento profissional.
A avaliação do desempenho do pessoal docente (ADPD) no IPG tem como objetivos evidenciar o mérito (alínea j) do n.º 2
do artigo 35.º-A do ECPDESP e contribuir para “a melhoria da qualidade do desempenho dos docentes” em obediência ao
“princípio da diferenciação do desempenho de acordo com o Regulamento ADPD (N.º 521/2015), publicado no DR, 2ª série,
N.º 153, em 7 de agosto, que incide nas atividades agrupadas em três dimensões: técnico-científica; pedagógica e
organizacional. A ADPD forma um instrumento estratégico da IES e, para efeitos de atualização e desenvolvimento
profissional, a UDI-IPG promove o incremento das atividades de investigação e produção científica, de criação cultural e
de desenvolvimento experimental, entre outras: Formação docente; Atividades de natureza pedagógica ou didática;
Atividades de natureza técnico-profissional; Atividades de Investigação; Ações Culturais, Desportivas, Artísticas; apoio
financeiro para obtenção de graus e títulos e formação contínua.
5.5. Procedures for the assessment of the teaching staff performance and measures for their permanent updating and
professional development.
The assessment of teaching staff performance (ADPD) in the IPG aims to highlight the merit (point j) of paragraph 2 of
article 35-A of ECPDESP and contribute to “improving the quality of teacher performance” in compliance with the
“principle of performance differentiation according to ADPD Regulation (No. 521/2015), published in DR, 2nd series, No.
153, on 7 August, which focuses on activities grouped into three dimensions: technical-scientific, pedagogical and
organizational. The ADPD forms a strategic instrument of the Higher Education Institution (IES) and, for the purpose of
updating and professional development, UDI-IPG promotes, e.g. the increase of scientific research and production, cultural
creation and experimental development activities: teacher training; activities of pedagogical or didactic nature; technical
and professional activities; research activities; cultural, sports, artistic actions; financial support for obtaining degrees and
titles and continuing education.
5.6. Observações:
Na presente proposta, procura-se evidenciar a existência de recursos qualificados no corpo docente próprio. A aprovação
desta proposta conduzirá, necessariamente, a IES a considerar este novo CE na futura DSD alocando os docentes
qualificados ao seu bom funcionamento. Adicionalmente, face à natureza tecnológica do NCE, e de forma a garantir uma
formação eminentemente vocacionada para a prática, como é pendor do ensino politécnico, a IES poderá desenvolver
procedimentos de recrutamento com vista à contratação de algum docente qualificado e/ou especializado em área
fundamental, que venha a tornar-se necessário.
5.6. Observations:
In this proposal, we seek to highlight the existence of qualified faculty within the school’s own resources. The approval of
this proposal will necessarily lead the HEI to consider this new SC in the future DSD (Distribution of Teaching Load),
allocating qualified professors in order for it to function with stability. Furthermore, faced with the technological nature of
the new SC, and in order to ensure a predominantly practical training, as is the slant of polytechnic education, the HEI may
develop recruitment procedures for hiring, if necessary, any additional qualified and/or specialized professor in a core
area.

6. Pessoal Não Docente
6.1. Número e regime de tempo do pessoal não-docente afeto à lecionação do ciclo de estudos.
A Unidade Orgânica tem ao seu serviço 18 funcionários não-docentes (FND), todos eles em regime de tempo integral
(100%), todavia, desempenham as suas funções ocupando diferentes categorias profissionais. Indica-se, de seguida, cada
uma das referidas categorias e respetivo número de funcionários não-docentes que as ocupam:
Técnico Superior – 2 FND
Especialista de informática (Grau 1) – 4 FND
Assistente Técnico – 3 FND
Assistente Operacional - 8 FND
Encarregado pessoal auxiliar - 1 FND

6.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme.
The school has 18 non-teaching staff (NTS), all of them full-time (100%). However, they perform their duties in different
professional categories. The following are the categories and the respective number of non-teaching staff:
Senior Technician - 2 NTS
Computer Specialist (Grade 1) - 4 NTS
Technical Assistant - 3 NTS
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Operational Assistant - 8 NTS
Auxiliary Staff Supervisor - 1 NTS
6.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos.
O pessoal não-docente afeto à Unidade Orgânica apresenta diferentes níveis de classificação académica, indicando-se de
seguida cada um dos níveis académicos e respetivo número de funcionários não-docentes que detêm essa mesma
qualificação:
Mestrado - 5 FND
Licenciatura - 3 FND
Ensino secundário - 4 FND
3º ciclo de ensino básico – 3 FND
2º ciclo de ensino básico – 1 FND
1º ciclo de ensino básico – 2 FND
6.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme.
Non-teaching staff assigned to the ESTG have different levels of academic classification. Each of the academic levels and
the number of non-teaching staff holding the same qualification are as follows:
Master's degree - 5 NTS
BSc - 3 NTS
12th grade - 4 NTS
9th grade - 3 NTS
6th grade - 1 NTS
4th grade - 2 NTS
6.3. Procedimento de avaliação do pessoal não-docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e
desenvolvimento profissional.
A avaliação do desempenho do pessoal não docente é desenvolvida em conformidade com o SIADAP, prevista na Lei n.º
66-B/2007 de 28 de dezembro, e posteriores alterações. Neste âmbito, os parâmetros de avaliação pretendem a análise dos
resultados obtidos a partir de objetivos individuais, em articulação com os objetivos dos serviços e da respetiva UO e IES,
de acordo com as competências desenvolvidas com base nos conhecimentos, capacidades técnicas e comportamentais
adequadas ao exercício funcional do posto de trabalho. O plano de formação anual prevê apoiar ações de formação inicial,
mas também avançada ou contínua, seminários e workshops desenvolvidos pela IES ou por entidades externas. Alguns
exemplos são: Cursos de Línguas; Gestão do Tempo; Plataformas (SGD, AVD, WEEMAKE…); TIC (Gestão do Email, Folha
de Cálculo, Texto e Bases de dados); Boas práticas de Ergonomia e Saúde, Segurança, Higiene no Trabalho; Novos
Códigos (Procedimento Administrativo, Acordo Ortográfico).
6.3. Assessment procedures of the non-academic staff and measures for its permanent updating and personal development
The evaluation of non-teaching staff is carried out in accordance with SIADAP, as provided for in Law No. 66-B / 2007 of 28
December, and subsequent amendments. In this context, the evaluation parameters serve to analyze the results obtained
after individual objectives, in articulation with the objectives of the services and the respective school and HEI, according
to the competences developed based on the knowledge, technical and behavioural skills appropriate to the functional
exercise of the workplace. The annual training plan envisages supporting initial but also advanced or continuing training,
seminars and workshops developed by HEI or external entities. Some examples are: Language Courses; Time management
workshops; online Platforms (SGD, AVD, WEEMAKE…) ; ICT (Email Management, Spreadsheet, Text and Databases); Good
practices in Ergonomics and Health, Safety, Hygiene at Work; New Codes (Administrative Procedures, new Spelling
Agreement).

7. Instalações e equipamentos
7.1. Instalações físicas afetas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços letivos, bibliotecas, laboratórios, salas de
computadores, etc.):
A UO dispões de 9 salas de informática equipadas com PC e software, cerca de 40 salas de aula e diversos laboratórios a
utilizar pelo NCE, nomeadamente: Robótica; Redes e Sistemas Informáticos; Programação e Multimédia; Engenharia de
Software e Sistemas de Informação; Monitorização e Investigação Ambiental; Climatização e Ambiente; Química e
Materiais; Física; Sistemas e Controlo; Fabrico Integrado por Computador; Prototipagem e Fabrico Digital; Centro de
Eletrotecnia e Energia; Energias Renováveis (Centro de Investigação em Sist. Eletromecatrónicos); Máquinas Elétricas;
Eletrónica; Instalações Elétricas; Oficina 1-Maquinagem; Oficinas 2-Conformação e Soldadura; Sala de desenho e Salas de
CAD.
Dispõe também de outras instalações de utilização transversal, como sala de Informática (alunos), sala de reuniões e de
videoconferência, auditório, biblioteca (1651 m2) e diversas salas mais pequenas para os alunos.
Dispõe de dezenas de gabinetes onde os docentes prestam atendimento aos alunos.
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7.1. Facilities used by the study programme (lecturing spaces, libraries, laboratories, computer rooms, ...):
The school has 9 computer rooms equipped with PCs and software, around 40 classrooms and several laboratories to be
used by the new SC, namely: Robotics; Computer Networks and Systems; Programing and Multimedia; Software
Engineering and Information Systems; Environmental Monitoring and Investigation; Climatization and Environment;
Chemistry and Materials; Physics; Systems and Control; Computer Integrated Manufacturing; Prototyping and Digital
Manufacturing; Electro-technology and Energy Centre; Renewable Energy (Centre for Research in Electro-mechatronic
Systems); Electric machines; Electronics; Electrical installations; 1-Machining Workshop; 2-Conformation and Welding
Workshops; Drawing room and CAD rooms;
It also has other facilities for transversal use, such as a computer room (for students), a meeting and video conference
room, an auditorium, a library (1651 m2) and several smaller student rooms.
It has many offices where teachers provide tutoring services to students.
7.2. Principais equipamentos e materiais afetos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didáticos e científicos,
materiais e TIC):
Entre outros, a utilizar pelo NCE, indica-se:
Máq. Zwick para ensaios mecânicos; Máq. (manual) para ensaios de tração, dureza e fluência; Microdurómetro e
durómetro; Linha de eletroerosão e anodização; Torno e fresadora CNC; Robô PUMA; PLC industrial; Bancadas de
pneumática e hidráulica; Tornos mecânicos e fresadoras universais e outras máquinas-ferramenta; Estações de soldadura
MIG/MAG/TIG/pontos; Fresadora CNC Ouplan (4 eixos); Equipamento para reverse engineering; Fresadora de precisão
para circuitos impressos; Impressoras 3D; Máquinas síncronas; Motores de indução e de relutância; Variadores de
velocidade AC; Osciloscópios; Autómatos programáveis; Microcontroladores; Simuladores físicos de processos
industriais; Painéis solares fotovoltaicos e térmicos; Gerador eólico; Freio dinamómetro 100 KW. Mais de 400
computadores distribuídos por várias salas e laboratórios e software técnico para engenharia. A UO conta, também, com
um Campus Virtual (e-U, eduroam) e Plataforma de e-Learning.
7.2. Main equipment or materials used by the study programme (didactic and scientific equipment, materials, and ICTs):
The main equipment and materials to be used by the new SC are as follows:
Machine Zwick for mechanical testing of materials; manual machine for traction, hardness and creep tests; microdurometer and durometer; electro-erosion and anodizing line; CNC lathe and milling machine; PUMA robot; industrial PLC;
pneumatic and oil hydraulic workbenches; universal lathes and milling machines and other machine tools;
MIG/MAG/TIG/spot welding stations; CNC Milling Machine (Ouplan-4 axis); reverse engineering equipment; precision
printed circuit milling machine; 3D printers; synchronous machines; induction and reluctance motors; AC speed variators;
oscilloscopes; programmable automata; microcontrollers; Pphysical simulators of industrial processes; photovoltaic and
thermal solar panels; wind generator; Dynamometer load brake. More than 400 computers in various rooms and
laboratories and technical software for engineering. The school also has a Virtual Campus (e-U), and an e-Learning
Platform.

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 Classificação (FCT)
IES / HEI
Centre
/ Classification FCT
Universidade da
CISE - Centro de Investigação em
Muito bom
Beira Interior
Sistemas Eletromecatrónicos
(UBI)
Centro de Informática e Sistemas da
Universidade de
Excelente
Universidade de Coimbra (CISUC)
Coimbra
Universidade da
C-MAST Centre for Mechanical and
Muito bom
Beira Interior
Aerospace Science and Technologies
(UBI)
Centro de Física da Universidade de
Universidade de
Muito bom
Coimbra
Coimbra
Laboratório Associado de Energia,
Universidade do
Excelente
Transportes e Aeronáutica (LAETA)
Porto
UDI - Unidade de Investigação para o Sem avaliação
Instituto
Desenvolvimento do Interior
Politécnico da

N.º de docentes do CE integrados / Number of Observações /
study programme teaching staff integrated
Observations
3
2
1
1
1
5
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Guarda

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/ed1e2786-867f-6780-b692-5d88e5e416e9
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/ed1e2786-867f-6780-b692-5d88e5e416e9
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.
No que diz respeito a projetos de investigação são desenvolvidos projetos pelos docentes e investigadores afetos ao NCE
financiados pela FCT, Compete, POCTEP, H2020, e outros fundos, de que são exemplo:
Projeto BIOIMPACE: Impulso de la tecnología y las aplicaciones de Bioimpresión en Salud en la región EuroACE (0633BIOIMP_ACE_4_E)
Projeto TreeM: Advanced Monitoring & Maintenance of Trees. FCT SAICT-POL/23831/2016
Projecto Critical Step - Designing Large-Scale Safety-Critical Systems (SCSs) by using Off-The-Shelf (OTS) Software
Components entre 2010 e 2012
Project Ef&RelDC@HomO - Efficient and Reliable DC Electricity Distribution at Home and Offices (POCI-01-0145FEDER029494), funded by Portuguese Foundation for Science and Technology (FCT)
Projeto BUILDFROMFOREST: Edifícios de Madeira de Elevado Desempenho, FCT SAICT-POL/ 24017/2016.
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.
As for research projects, several studies are developed by the researchers of the new SC funded by various entities such
as Compete, POCTEP, H2020.
Some examples are listed below:
Project BIOIMPACE: Impulso de la tecnología y las aplicaciones de Bioimpresión en Salud en la región EuroACE (0633BIOIMP_ACE_4_E)
Project TreeM: Advanced Monitoring & Maintenance of Trees. FCT SAICT-POL/23831/2016
Project Critical Step - Designing Large-Scale Safety-Critical Systems (SCSs) by using Off-The-Shelf (OTS) Software
Components entre 2010 e 2012
Project Ef&RelDC@HomO - Efficient and Reliable DC Electricity Distribution at Home and Offices (POCI-01-0145FEDER029494), funded by Portuguese Foundation for Science and Technology (FCT)
Project BUILDFROMFOREST: Edifícios de Madeira de Elevado Desempenho, FCT SAICT-POL/ 24017/2016.

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:
Os CE similares apresentam elevada empregabilidade, como atestam os dados oficiais.
Tomou-se como referência o CE Engenharia Mecatrónica (Universidade de Évora) que contempla conteúdos de
Engenharia Mecânica, Eletrotecnia/Eletrónica e Informática. Dados da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência
revelam que entre 2013 e 2017 concluíram este CE 62 diplomados, não havendo qualquer diplomado inscrito no IEFP entre
junho e dezembro de 2018. De igual modo, o CE Engenharia Eletromecânica (Universidade da Beira Interior) apresenta 117
diplomados no mesmo período, não se registando inscritos no IEFP. Por outro lado, o relatório do IEFP “Situação do
Mercado de Emprego–Relatório Anual – 2017” indica para especialistas em engenharias e técnicas afins uma taxa de
desemprego de 3%. Conforme o Relatório do Emprego e Formação do CRL-07/19, as Indústrias Transformadoras criaram
28 mil novos empregado, entre 2017 e 2018.
9.1. Evaluation of the employability of graduates by similar study programmes, based on official data:
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Similar SCs have high employability, as official data attest.
The reference taken into consideration was the SC in Mechatronic Engineering (University of Évora) which includes CUs in
the areas of Mech. Engineering, Electronics and Computing. Data from the Directorate-General for Education and Science
(DGES) show that, between 2013 and 2017, 62 SC graduates have completed this course, with no graduates enrolled in the
Institute for Employment and Professional Training (IEPT) between June and December 2018. Likewise, the SC in
Electromechanical Engineering (University of Beira Interior) had 117 graduates in the same period, not registered in the
IEPT. On the other hand, the IEPT report “Employment Market Situation - 2017” indicates in the area of engineering and
related technical specialists an unemployment rate of of 3%. According to Work Relations Centre -07/19 Employment and
Training Report, manufacturing industries created 28,000 new employees between 2017 and 2018.
9.2. Avaliação da capacidade de atrair estudantes baseada nos dados de acesso (DGES):
Os CE similares revelam boa capacidade de atrair estudantes.
Os dados mais recentes da DGES (2019/2020) mostram um número elevado de colocados na 1ª fase nas áreas afins a este
NCE, principalmente no ensino universitário. Como exemplo, a Universidade Porto ou o IST apresentam boas Taxas de
colocação de alunos e médias elevadas nos cursos em áreas afins ao presente NCE. O mesmo sucede com o CE similar
na Universidade da Beira Interior.
Em particular, o IPG tem apostado na lecionação de CTeSP em áreas afins, desenvolvendo esforços na captação de novos
alunos através da presença em feiras temáticas de formação e emprego (ex. Futuralia, Qualifica, FITUR) bem como outras
feiras equivalente dos agrupamentos de Escolas e Municípios, promovendo-se o contacto direto com as escolas do ensino
secundário da região. A ligação às empresas da região tem permitido divulgar junto dos trabalhadores os CE com ênfase
para o acesso através do concurso para maiores de 23 anos.
9.2. Evaluation of the capability to attract students based on access data (DGES):
Similar SCs show a strong capacity to attract students.
The most recent data from DGES (2019/2020) show a high number of students placed in HEI in the first phase in areas
related to this new SC, mainly in university education. As an example, Porto University or the IST (the Higher Technical
Institute) have good student placement rates and high averages in courses in areas related to this new SC. The same
happens with a similar SC at the University of Beira Interior.
As to the IPG, it has focused on teaching CTeSPs in related areas, making efforts to attract new students through
participation in thematic training and employment fairs (e.g. Futuralia, Qualifica, FITUR) as well as other equivalent fairs of
school groupings and municipalities, promoting direct contact with secondary schools in the region. Liaison with
companies in the region has made it possible to disseminate SCs among employees, emphasizing access through the
competition for those over 23 years old.
9.3. Lista de eventuais parcerias com outras instituições da região que lecionam ciclos de estudos similares:
N.A
9.3. List of eventual partnerships with other institutions in the region teaching similar study programmes:
N.A.

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:
No plano europeu existem alguns exemplos de CE com duração e estrutura similares ao NCE proposto. A título de
exemplo, indica-se:
Em Portugal - Engenharia Eletromecânica (Universidade Beira Interior); Engenharia Mecatrónica (Universidade de Évora)
Reino Unido - BEng Mechatronic Engineering (Universidade de Manchester)
Switzerland, Germany and France - BSc Mechatronics Trinational (University of Applied Sciences and Arts)
Dinamarca - BEng in Mechatronics (Mads Clausen Institute University of Southern Denmark)
Espanha - Grado en Ingeniería Mecatrónica (Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya)
10.1. Examples of study programmes with similar duration and structure offered by reference institutions in the European
Higher Education Area:
At the European level there are some examples of SC with similar duration and structure to the proposed new SC. By way
of example:
In Portugal - Electromechanical Engineering (Beira Interior University); Mechatronics Engineering (University of Évora).
In the United Kingdom - BEng Mechatronic Engineering (University of Manchester).
In Switzerland, Germany and France - BSc Mechatronics Trinational (University of Applied Sciences and Arts).
In Denmark - BEng in Mechatronics (Mads Clausen Institute University of Southern Denmark).
In Spain – Degree in Mechatronic Engineering (University of Vic- Central University of Catalonia).
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10.2. Comparação com objetivos de aprendizagem de ciclos de estudos análogos existentes em instituições de referência do
Espaço Europeu de Ensino Superior:
No Espaço Europeu diversas instituições oferecem CE em áreas afins ao NCE proposto. São exemplo - a Universidade de
Évora e a Universidade da Beira Interior, em Portugal; a Universidade de Manchester, no Reino Unido; o Mads Clausen
Institute University of Southern, na Dinamarca; a Universitat Central de Catalunya, em Espanha. Como CE
multidisciplinares, a estrutura base é, geralmente, constituída por bloco de UC de ciências fundamentais cujo objetivo é
dar suporte às componentes de especialidade (mecânica, eletrotecnia/eletrónica, informática). Em particular, o NCE
destaca-se pelo reforço na área de informática tornando-o num CE inovador e vocacionado para os desafios da Indústria
4.0. No NCE, tal como nos cursos analisados, constata-se um alinhamento dos objetivos de aprendizagem segundo a
estratégia europeia para a indústria 4.0, bem como na qualificação de recursos humanos em áreas tecnológicas
transversais à indústria.
10.2. Comparison with the intended learning outcomes of similar study programmes offered by reference institutions in the
European Higher Education Area:
Within Europe several institutions offer SCs in areas related to the proposed new SC. Examples are the University of Évora
and the University of Beira Interior, in Portugal; the University of Manchester in the United Kingdom; the Mads Clausen
Institute University of Southern Denmark; the Central University of Catalonia in Spain. As multidisciplinary SCs, the base
structure is usually made up of a fundamental CU science block whose purpose is to support the specific components
(mechanics, electro-technics / electronics, computing). In particular, the new SC stands out for its reinforcement in the area
of computing, making it an innovative SC focused on the challenges of Industry 4.0. In the new SC, as in the courses
analyzed, there is an alignment of learning objectives according to the European Industry Strategy 4.0, as well as in the
qualification of human resources in cross-industry technological areas.

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
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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 / Instituição ou estabelecimento a
Name
que pertence / Institution

Categoria Profissional /
Professional Title

Habilitação Profissional (1)/
Professional qualifications (1)

Nº de anos de serviço / Nº
of working years

<sem resposta>

12. Análise SWOT do ciclo de estudos
12.1. Pontos fortes:
- Coerência com a missão e estratégia do Instituto Politécnico da Guarda.
- Formação polivalente que responde às expectativas da indústria e à crescente procura de profissionais neste setor.
- Designação inovadora, com plano de estudos direcionado para os novos desafios da Industria 4.0.
- CE similares apresentam boa procura e empregabilidade.
- Integração de diversas áreas do saber, potencia mais valias dos recursos humanos da UO através do desenvolvimento
de conhecimentos e competências multidisciplinares.
- Ensino teórico-prático, com apoio laboratorial, vocacionado para a prática da profissão.
- Corpo docente qualificado.
- Laboratórios apropriados e tecnologicamente bem equipados.
- Salas de informática bem equipadas.
- Oferta na UO de cursos de TeSP com acesso ao NCE, nomeadamente: Técnico de Manutenção Industrial.
- Eletromecatrónica; Energias Renováveis e Eficiência Energética; Indústria Automóvel; Design e Fabrico Digital;
Infraestruturas de Cloud, Redes e Data Center; Testes de Software; Desenvolvimento de Aplicações Informáticas.
- Oferta na UO de cursos de Mestrado para prosseguimento dos estudos, nomeadamente: Computação Móvel e Sistemas
Integrados de Gestão.
- Cultura de qualidade na IES - certificação do SIGQ pelo Conselho de Administração da A3ES.
- Existência de plataformas de e-learning e m-learning para apoio ao processo de ensino-aprendizagem.
- Protocolos de colaboração com diversas empresas da região possibilitam a realização de projetos em ambiente.
industrial/empresarial promovendo a integração dos alunos no mercado de trabalho e a transferência de conhecimento
- Cursos de inglês de frequência livre e gratuita promovidos pela UO.
12.1. Strengths:
- Consistency with the mission and strategy of the Guarda Polytechnic Institute.
- Multipurpose training that meets industry expectations and the growing demand for professionals in this sector.
- Innovative designation, with a study plan directed towards the new challenges of Industry 4.0.
- Similar SCs are well sought after and have steady employability.
- Integration of various areas of knowledge, maximizes the school's human resources through the development of
multidisciplinary knowledge and skills.
- Theoretical-practical teaching, with laboratory support, dedicated to the practice of the future profession.
- Qualified faculty.
- Appropriate and technologically well-equipped laboratories.
- Well-equipped computer rooms.
- Offer in the school of TeSP courses with access to the new SC, namely: Electro-mechatronic Industrial Maintenance
Technician; Renewable Energy and Energy Efficiency; Automobile industry; Digital Design and Manufacturing; Cloud,
Network and Data Centre Infrastructures; Software Testing; Computer Application Development.
- Offer, in the school, of Master’s courses for further studies, namely: Mobile Computing and Integrated Management
Systems.
- Culture of quality at the HEI: SIGQ (Integrated System of Quality Control) certification by the A3ES Board of Directors.
- Existence of e-learning and m-learning platforms to support the teaching-learning process.
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- Collaboration protocols with several companies in the region make it possible to carry out projects in an industrial /
business environment, promoting the integration of students in the labour market and the transfer of knowledge.
- Free English language courses promoted by the school.
12.2. Pontos fracos:
- Reconhecimento social da "marca" politécnico face à "marca" universidade.
- Localização geográfica da IES pode representar uma dificuldade acrescida.
- Reduzida densidade populacional da região onde a IES está inserida.
- Nível de desenvolvimento da região.
- Designação não clássica.
- Colaboração docente de profissionais especializados da indústria.
- Preparação dos estudantes (ensino secundário) para uma adequada implementação do processo de Bolonha.
- Eventual resistência dos empresários à inovação pode condicionar a integração dos futuros diplomados do NCE.
12.2. Weaknesses:
- Social awareness of the polytechnic brand versus the university brand.
- Geographic localization of this HEI may also present an obstacle.
- Low population density of the region where the HEI is located.
- Level of development of the region.
- Non-canonic designation.
- Teaching collaboration of specialized industry professionals.
- Preparation of students (secondary education) for an adequate implementation of the Bologna process.
- Entrepreneurs' resistance to innovation may condition integration of future new SC graduates.
12.3. Oportunidades:
- Desenvolvimento de sinergias com outros cursos ministrados nesta IES.
- Desenvolvimento do intercâmbio de estudantes e participação em projetos com organizações e escolas de referência.
- Desenvolvimento da ligação desta IES com a indústria.
- Desenvolvimento e consolidação do Cluster industrial regional do setor automóvel.
- Qualificação / requalificação de quadros técnicos públicos/privados da região.
12.3. Opportunities:
- Development of synergies with other courses taught at this HEI.
- Development of student exchange and participation in projects with organizations and schools of reference.
- Development of this HEI’s liaison with industry.
- Development and consolidation of the regional automotive industry cluster.
- Qualification / requalification of public / private technical staff in the region.
12.4. Constrangimentos:
- Desertificação da região
- Restrições orçamentais
- Reduzido incentivo à fixação de empresas de cariz tecnológico no interior
- Resistência das empresas à inovação e empregabilidade de técnicos especializados (custos)
12.4. Threats:
- Desertification of the region.
- Budgetary constraints.
- Reduced incentive to set up technology-based companies in the interior of the country.
- Business resistance to innovation and employability of skilled technicians (in terms of costs).
12.5. Conclusões:
A análise SWOT do NCE permite evidenciar os méritos da presente proposta ao nível dos recursos humanos, laboratoriais
e materiais da IES. Releva, também, o seu importante contributo para o desenvolvimento da indústria e serviços da região,
designadamente para o cluster regional do setor automóvel, face aos desafios da indústria na era digital, como
preconizado na iniciativa Portugal i4.0 e em linha com a Estratégia Nacional para o Programa Portugal 2030.
O NCE exige a integração de várias áreas do conhecimento, o que é alcançado nesta proposta através de um corpo
docente qualificado e laboratórios apropriados e tecnologicamente bem equipados.
Em suma, o NCE representa uma oportunidade da IES para retomar A IDEIA DE uma proposta de formação na área da
mecânica, como ambicionado por diversos empresários da região, dando resposta à procura solicitada pelos alunos de
ciclos anteriores, bem como para a formação e prosseguimento de estudos de profissionais da indústria. O NCE permitirá,
assim, aprofundar a colaboração já profícua, designadamente ao nível das atividades de formação e investigação, com as
empresas do cluster do setor automóvel.
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12.5. Conclusions:
The SWOT analysis of the new SC makes it possible to highlight the merits of this proposal in terms of the HEI’s human,
laboratory and material resources. It also underlines its important contribution to the development of the region's industry
and services, in particular the local automotive sector cluster, in view of the challenges of industry in the digital age, as
stated in the Portugal i4.0 initiative and in line with the National Strategy for the 2030 Portugal Programme.
The new SC requires the integration of various areas of knowledge, which is achieved in this proposal through a qualified
faculty and appropriate and technologically well-equipped laboratories.
In short, the new SC represents an opportunity for the HEI to resume the idea of a proposal for training in the area of
mechanics, as sought after by several entrepreneurs in the region and also responding to the demand requested by
students from previous cycles, as well as by industry professionals for the training and continuation of studies. In this
way, the new SC will allow the deepening of an already fruitful collaboration, particularly in terms of training and research
activities, with companies in the automotive sector cluster.
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