
ACEF/1314/14842 — Guião para a auto-
avaliação

Caracterização do ciclo de estudos.

A1. Instituição de Ensino Superior / Entidade Instituidora:
Instituto Politécnico De Leiria

A1.a. Outras Instituições de Ensino Superior / Entidades Instituidoras:

A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola Superior De Tecnologia E Gestão De Leiria

A3. Ciclo de estudos:
Engenharia Automóvel

A3. study programme:
Automotive Engineering

A4. Grau:
Licenciado

A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
Despacho n.º 26266-AI/2007, Diário da República núm. 220, 15 de Novembro de 2007

A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Ciências de Engenharia Automóvel

A6. Main scientific area of the study programme:
Automotive Engineering Sciences

A7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 
16 de Março (CNAEF): 

525

A7.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, 
de 16 de Março (CNAEF), se aplicável: 

na

A7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º
256/2005, de 16 de Março (CNAEF), se aplicável: 

na

A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
180

A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):
6 semestre

A9. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
6 semesters

A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
40
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A11. Condições de acesso e ingresso:
Provas de Ingresso
07 Física e Química
16 Matemática

Classificações Mínimas
Nota de Candidatura: 100 pontos
Provas de Ingresso: 95 pontos

Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 65%
Provas de ingresso: 35%

Preferência Regional
Percentagem de vagas: 30
Área de Influência: Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa, Santarém

Outros Acessos Preferenciais
Percentagem de vagas: 10
Cursos de acesso preferencial: 081; 207; 325; 326; 327; 328; 383; 450; 475; 552; 553; 600; 602; 604; 711; 741; 
745; 766; 782; 785; 812; 814; P35; P43; P45; P63; P66; P74; S37; T43

A11. Entry Requirements:
Entry exams
07 Phisics and Chemistry
16 Mathematics

Minimum ratings
Application Rating: 100 points
Entry Exams: 95 points

Calculation Formula
Average secondary: 65%
Exams: 35%

Regional preference
Percentage of positions: 30%
Area of influence: Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa, Santarém

Other Preferred Access
Percentage of positions: 10%
Courses with preferred access: 081; 207; 325; 326; 327; 328; 383; 450; 475; 552; 553; 600; 602; 604; 711; 741; 
745; 766; 782; 785; 812; 814; P35; P43; P45; P63; P66; P74; S37; T43

A12. Ramos, opções, perfis...

Pergunta A12

A12. Percursos alternativos como ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do 
doutoramento em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável):

Não

A12.1. Ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou 
especialidades do doutoramento (se aplicável)

A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que 
o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms of 

organisation of alternative paths compatible with the structure of the study cycle (if applicable)

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):
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<sem resposta>

A13. Estrutura curricular

Mapa I - na

A13.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Automóvel

A13.1. study programme:
Automotive Engineering

A13.2. Grau:
Licenciado

A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
na

A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
na

A14. Plano de estudos

Mapa II - - 1º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Automóvel

A14.1. study programme:
Automotive Engineering

A14.2. Grau:
Licenciado

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Semestre

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and 
credits that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory 
ECTS

ECTS Optativos / Optional 
ECTS*

Ciências de Base CB 36 0

Ciências Complementares CC 14 0

Ciências de Engenharia CE 34 0

Ciências de Engenharia Automóvel CEA 96 0

(4 Items) 180 0
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A14.4. Curricular year/semester/trimester:
first semester

Mapa II - - 2º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Automóvel

A14.1. study programme:
Automotive Engineering

A14.2. Grau:
Licenciado

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
Second semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades 
Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours (3)

Horas Contacto / 
Contact Hours (4) ECTS Observações / 

Observations (5)

Análise Matemática CB semestral 162 TP-75; OP-5 6 obrigatória

Álgebra Linear CB semestral 135 TP-60; OP-5 5 obrigatória

Física CB semestral 162
T-30; TP-30; PL-15; 
OT-5 6 obrigatória

Programação CC semestral 162 T-30; PL-45; OT-5 6 obrigatória

Inglês CC semestral 54 TP-30; OT-4 2 obrigatória

Química e Materiais CB semestral 135
T-30; TP-15; PL-15; 
OT-5 5 obrigatória

(6 Items)

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades 
Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours (3)

Horas Contacto / 
Contact Hours (4)

ECTS Observações / 
Observations (5)

Tecnologias e 
Processos de Fabrico CE semestral 135 T-30; TP-15; PL15; 

OT-5 5 obrigatória

Matemática Aplicada CB semestral 162 TP-60; PL-15; OT-5 6 obrigatória

Desenho Técnico CE semestral 135 T-15; PL-30; OT-5 5 obrigatória

Sistemas Digitais CE semestral 135 T-30; PL-45; OT-5 5 obrigatória

Electrotecnia Geral CB semestral 135 T-30; TP30; OT-5 5 obrigatória

Termodinâmica e 
Máquinas Térmicas CE semestral 108 T-30;TP-15; PL-15; 

OT-5 4 obrigatória

(6 Items)
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Mapa II - - 3º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Automóvel

A14.1. study programme:
Automotive Engineering

A14.2. Grau:
Licenciado

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
third semester

Mapa II - - 4º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Automóvel

A14.1. study programme:
Automotive Engineering

A14.2. Grau:
Licenciado

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades 
Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours (3)

Horas Contacto / 
Contact Hours (4) ECTS Observações / 

Observations (5)

Estatística CB semestral 81 TP-45; OT-5 3 obrigatória

Sistemas de Propulsão CEA semestral 135 T-30; TP-30; OT-5 5 obrigatória

Resistência dos 
Materiais

CE semestral 135 T-30; TP-30; OT-5 5 obrigatória

Mecânica dos Fluidos CE semestral 135
T-30; TP-15; PL-15; 
OT-5 

5 obrigatória

Instrumentação 

Electrónica
CEA semestral 162

T-30; TP-15; PL-30; 

OT-5 
6 obrigatória

Tecnologia Automóvel I CEA semestral 162 T-30; TP-45; OT-5 6 obrigatória

(6 Items)
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4º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
fourth semester

Mapa II - - 5º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Automóvel

A14.1. study programme:
Automotive Engineering

A14.2. Grau:
Licenciado

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
fifth semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours (3)

Horas Contacto / 
Contact Hours (4) ECTS

Observações / 
Observations (5)

Microprocessadores CEA semestral 135 T-15; PL-45; OT-5 5 obrigatória

Modelação e Simulação 

Computacional
CE semestral 135 T-30; PL-30; OT-5 5 obrigatória

Elementos de Máquinas CEA semestral 135
T-15; TP-15; PL-
30; OT-5 

5 obrigatória

Transmissão de Calor CEA semestral 108 T-30; TP-30; OT-5 4 obrigatória

Sistemas do Chassis CEA semestral 135 T-30; TP-30; OT-5 5 obrigatória

Tecnologia Automóvel II CEA semestral 162
TP-30; PL-45; OT-
5

6 obrigatória

(6 Items)

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas Contacto / 
Contact Hours (4) ECTS Observações / 

Observations (5)

Projecto Automóvel I CEA semestral 189 TP-30; OT-15 7 obrigatória

Controlo e Sistemas 
Electromecânicos

CEA semestral 162
T-30; TP-30; PL-
30; OT-5 

6 obrigatória

Estruturas de Veículos CEA semestral 108
T-15; TP-15; PL-
30; OT-5 

4 obrigatória

Sistemas de Transmissão CEA semestral 135
T-30; TP-15; PL-
30; OT-5 

5 obrigatória

Sistemas Eléctricos e 

Electrónicos de Veículos 
CEA semestral 108 T-30; PL-30; OT-5 4 obrigatória

Inovação e 
Empreendedorismo

CC semestral 54 TP-30; OT-4 2 obrigatória
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Mapa II - - 6º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Automóvel

A14.1. study programme:
Automotive Engineering

A14.2. Grau:
Licenciado

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
6º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
sixth semester

Perguntas A15 a A16

A15. Regime de funcionamento:
Diurno

A15.1. Se outro, especifique:
<sem resposta>

A15.1. If other, specify:
<no answer>

A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respectiva(s) Ficha(s) Curricular(es) 

Estratégia e Marketing CC semestral 54 TP-30; OT-4 2 obrigatória

(7 Items)

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades 
Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours (3)

Horas Contacto / 
Contact Hours (4) ECTS

Observações / 
Observations (5)

Manutenção no Sector 
Automóvel 

CEA semestral 108 T-30; TP-30; OT-5 4 obrigatória

Diagnóstico Automóvel CEA semestral 108 TP-15; PL-45; OT-5 4 obrigatória

Projecto Automóvel II CEA semestral 162 TP-30; OT-12 6 obrigatória

Segurança e Dinâmica 
de Veículos

CEA semestral 108
T-15; TP-15; PL-30; 
OT-5 

4 obrigatória

Qualidade e Gestão de 
Recursos

CEA semestral 108 T-30; TP-30; OT-5 4 obrigatória

Aerodinâmica e 

Turbomáquinas
CEA semestral 135

T-30; TP-15; PL-30; 

OT-5 
5 obrigatória

Seminário CC semestral 81 TP-30 3 obrigatória

(7 Items)
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deve(m) ser apresentada(s) no Mapa VIII)
Nuno Alexandre Gonçalves Martinho (Coordenador de Curso), Helder M. F. Santos, Paulo J. C. Ventura

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço

A17.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço

Mapa III - Protocolos de Cooperação

Mapa III - na

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
na

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

<sem resposta>

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes

A17.2. Mapa IV. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio.(PDF, máx. 100kB)
Documento com o planeamento da distribuição dos estudantes pelos locais de formação em serviço 
demonstrando a adequação dos recursos disponíveis. 

<sem resposta>

A17.3. Recursos próprios da instituição para acompanhamento efectivo dos 
seus estudantes no período de estágio e/ou formação em serviço.

A17.3. Indicação dos recursos próprios da instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos 
estágios e períodos de formação em serviço.

A ESTG atribui, desde há muito, uma grande importância ao acompanhamento efetivo dos estudantes nos 
estágios e inserção no mercado de trabalho.
Apesar de não possuir um estágio curricular obrigatório no seu plano de estudos, o curso de Eng. Automóvel 
promove anualmente a realização de estágios de verão extra-curriculares, para os alunos interessados, que 
proporcionam aos estudantes uma valiosa experiência no meio empresarial e industrial. A resposta por parte 
das empresas tem sido muito positiva e os estudantes têm vindo a aderir cada vez mais a esta iniciativa. No 
ano letivo de 2012_2013, houve um total de 18 alunos a efetuarem estágio extracurricular de verão em 
empresas do setor automóvel.
A ESTG Leiria dispõe de um serviço técnico específico, o Gabinete de Estágios e Acompanhamento 
Profissional (http://www.estg.ipleiria.pt/website/index.php?id=299898) que fornece o apoio administrativo a 
estas atividades.

A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training 
periods.

ESTG Leiria has always given a great importance to the involvement of students in internships and in the labor 
market.
In spite of not having the internship as a UC of its study plan, the degree of Automotive Engineering promotes 
extra-curricular summer internships, for the students that demonstrate an interest in this program, which 
provide a valuable learning experience in the real labor market. The feedback has been very positive, both from 
the companies that receive our students as from the students themselves. In 2012_2013, there were a total of 
18 students that accomplish the extracurricular summer training on companies of automotive sector.
ESTG Leiria has a specific technical service, the Office of Internships and Professional Monitoring 
(http://www.estg.ipleiria.pt/website/index.php?id=299898), that provides administrative support to these 
activities.

A17.4. Orientadores cooperantes

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por 
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB).
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A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por 
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB)
Documento com os mecanismos de avaliação e selecção dos monitores de estágio e formação em serviço, 
negociados entre a instituição de ensino e as instituições de formação em serviço.

<sem resposta>

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclos de estudos de formação de 
professores).

<sem resposta>

Pergunta A18 e A19

A18. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria

A19. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):

A19._Regulamento de Creditação.vA3ES.pdf
A20. Observações:

Existe grande aproximação entre os dois ciclos de Licenciatura (EAU) e Mestrado (MEAU) em Engenharia 
Automóvel na ESTG. Assim, algumas das referência abaixo enquadram-se em ambos os ciclos de estudo.

Periodicamente são organizadas ações que visam a aproximação dos estudantes às empresas, a aproximação 
das empresas aos cursos, a divulgação dos cursos e a aproximação de potenciais candidatos aos cursos. Os 
exemplos mais recentes, envolvendo especificamente estudantes de EAU e atividades no âmbito deste ciclo 
de estudos, são: 
- 18 estudantes frequentaram estágios de verão (2012/13);
- 3 estudantes participaram no Roadshow da empresa Sodicentro;
- 15 estudantes participaram num Seminário promovido pelo Jornal das Oficinas;
- 13 estudantes de participaram na exposição automóvel “Salão dos campeões”;
- Vários estudantes participaram em conferências da Escola de Negócios promovido pelo NERLEI/IPL;
- O Dia Aberto, em que o curso e as suas atividades são abertos à comunidade em geral, contou com a 
participação de empresas, estudantes e docentes dos cursos (EAU e MEAU);
- Semana com a Engenharia Automóvel/Academia de Verão;
- Visitas de estudo (AutoEuropa, PSA Mangualde, ADAI-LAETA, Caetano Bus, AutoRibeiro e Continental) em 
2012/13;
- Projeto FIQUITEC (Da Física e Química à Tecnologia - Programa Escolher Ciência) que promove a 
aproximação entre os ensinos secundário e superior numa perspetiva de estímulo ao prosseguimento de 
estudos em áreas tecnológicas;
- Workshops designados “Investigação em Engenharia Automóvel na ESTG”, onde docentes e estudantes do 
Mestrado em Engenharia Automóvel (MEAU) apresentam trabalhos de I&D. Com este evento pretende-se 
estimular a investigação e motivar o ingresso no mestrado;
- Seminários proferidos por profissionais do setor automóvel.

As ações acima referidas, assim como outras que refletem as atividades dos cursos, são divulgadas nas redes 
socias através da plataforma em www.facebook.com/ESTG.EngenhariaAutomovel

Face à proximidade com empresas, nomeadamente concessionários das marcas mais importantes do 
mercado, existe um contacto frequente para troca de informação técnica, assim como são disponibilizados 
componentes de veículos (tipicamente material de garantia) para utilização didática. Esta é uma forma de 
contactar com componentes de última geração e ter exemplos de avarias reais.

Projetos de I&D específicos na área:
- Projetos Transurb (PTDC/TRA/73637/2006) - Estudo da influência do trânsito na qualidade do ambiente 
urbano - ADAI, ESTG/IPL, IPCoimbra;

A17.4.2. Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclo de estudos de 
formação de professores) / Map V. External supervisors responsible for following the students’ activities (only 
for teacher training study cycles)

Nome / 

Name

Instituição ou estabelecimento a 

que pertence / Institution

Categoria Profissional / 

Professional Title

Habilitação Profissional / 

Professional Qualifications

Nº de anos de 

serviço / No of 
working years
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- Projeto Autoconfort (Adi) - Otimização aerodinâmica externa e condições de conforto no habitáculo de 
autocarros de turismo - ADAI; MARCOPOLO; ESTG/IPL; CARRIER IBÉRICA;
- Combistress (POCTI/EME/34266/99) - Desenvolvimento de uma Metodologia para Avaliação do Conforto em 
Veículos de Transporte de Passageiros - ADAI; Salvador Caetano, ESTG/IPL;
- Sistemas de tratamento de gases de escape para veículos (PTDC/EME-MFE/113683/2009) - IDMEC-IST/UTL; 
IPL.

A20. Observations:

Given the nature of the scientific area, there is a great approximation between the two cycles of graduation in 
Automobile Engineering in ESTG, the BSc (EAU) and Master (MEAU) cycles. Thus, some of the reference below 
fall into both study cycles.

Actions aimed at bringing the students to the companies, bring companies to the courses, dissemination of 
courses and the approach of potential candidates to the courses are regularly organized. The most recent 
examples, specifically involving students from EAU and activities within this cycle are:
- 18 students attended summer internships (2012/13 );
- 3 students participated in a Roadshow from Sodicentro company;
- 15 students attended a seminar sponsored by the Jornal das Oficinas;
- 13 students participated at the automotive exposition "Salão dos Campeões";
- Several students participated in conferences sponsored by the Escola de Negócios - NERLEI/IPL;
- The “Dia Aberto”, on which the course and its activities are open to the general community, counted with the 
participation of companies, students and teachers of the courses (EAU and MEAU);
- Week with Automotive Engineering /Summer Academy;
- Study visits (Autoeuropa , PSA Viseu, ADAI-LAETA , Caetano Bus, AutoRibeiro and Continental) in 2012/13;
- Project FIQUITEC ( From Physics and Chemistry to Technology – Programa Ciência Viva) that promotes 
closeness between secondary and higher education in a perspective of stimulating further study in 
technological areas;
- Workshops designated "Research in Automobile Engineering in ESTG", promoted by teachers and students 
of the Master in Automotive Engineering (MEAU). This event aims to stimulate research and encourage EAU 
students to proceed to the master degree;
- Seminars delivered by professionals from the automotive sector.

The above actions, as well as other activities that reflect the courses activities, are usually disclosed in the 
social networks (www.facebook.com/ESTG.EngenhariaAutomovel)

Given the proximity to companies, particularly dealers of the most important automotive brands in the market, 
there is a frequent contact for the exchange of technical information, as well as parts of vehicles (typically 
warranty material) are available for teaching use. This is a form of contact with the latest components and 
practical technology.

Participation in R&D Projects in the scientific area of the course:
- Transurb (PTDC/TRA/73637/2006) - The influence of traffic on the quality of the urban environment - ADAI , 
ESTG / IPL , IPCoimbra;
- Autoconfort (Adi) - External aerodynamic optimization and comfort conditions in buses - ADAI; Marcopolo; 
ESTG/IPL; CARRIER;
- Combistress (POCTI/EME/34266/99) - Developing a Methodology for Assessing the Comfort in Passenger 
Vehicles - ADAI; Salvador Caetano, ESTG/IPL;
- Exhaust gas treatment systems for vehicles (PTDC/EME-MFE/113683/2009) - IDMEC-IST/UTL; IPL.

A21. Participação de um estudante na comissão de avaliação externa
A Instituição põe objecções à participação de um estudante na comissão de avaliação externa?

Não

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
O curso de Engenharia Automóvel tem por objetivo formar profissionais com elevada qualificação científica, 
técnica, ética e profissional, que lhes permita enfrentar a diversidade de solicitações apresentadas pelo setor 
automóvel e os habilite a desempenhar funções técnicas especializadas em entidades deste setor, quer sejam 
de indústria, serviços ou comércio. Para este efeito o ciclo de estudos contempla uma consistente formação 
em ciências de base e ciências da engenharia, com fortes competências específicas nas Ciências da 
Engenharia Automóvel.

O curso assume uma vertente eminentemente prática e profissionalizante, em especial nas suas vertentes da 
Tecnologia Mecânica e Eletrónica aplicadas ao Automóvel que, aliadas às ciências complementares, 
nomeadamente da área da Gestão, pretendem responder à constante evolução da tecnologia e às 
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consequentes necessidades do mercado de trabalho no setor automóvel.

1.1. Study programme's generic objectives.
The aim of the degree is to train professionals with high scientific, technical, ethical and professional levels, 
enabling them to handle the diversity of requests made by the automotive sector and to perform specialized 
technical functions in this sector, whether in industry, services or commercial entities. To reach this goal, the 
course includes a consistent preparation in basic sciences and engineering sciences, with strong specific 
skills in Automotive Engineering Sciences.

The course has a practical perspective, especially in the aspects of Mechanic and Electronic Technologies 
applied to the automotive which, combined with the complementary sciences, particularly in management, aim 
to respond to the constant evolution of automotive technology and the consequent needs of the automotive 
sector labour market.

1.2. Coerência dos objectivos definidos com a missão e a estratégia da instituição.
O Instituto Politécnico de Leiria é uma instituição pública de ensino superior comprometida com a formação 
integral dos cidadãos, a aprendizagem ao longo da vida, a investigação, a difusão e transferência do 
conhecimento e cultura, a qualidade e a inovação. Promove ativamente o desenvolvimento regional e nacional 
e a internacionalização. Valoriza a inclusão, a cooperação, a responsabilidade, a criatividade e o espírito 
crítico e empreendedor.

A ESTG é uma das unidades orgânicas do IPL, tendo como missão formar pessoas altamente qualificadas, 
numa perspetiva interdisciplinar e num contexto de excelência, com capacidade de adaptação à mudança, 
promover a investigação, inovação e empreendedorismo e a aprendizagem ao longo da vida, sendo uma força 
motriz de desenvolvimento regional numa perspetiva global.

A licenciatura em Engenharia Automóvel enquadra-se na área das Engenharias, uma das áreas de enfoque da 
ESTG e revela, pelo seu cariz pioneiro no País e único num contexto de associação das áreas de Tecnologia 
Mecânica e Eletrónica Automóvel, o espirito inovador determinado na missão da instituição. Os objetivos 
definidos nesta licenciatura vão ainda ao encontro do estabelecido na missão da ESTG, visto que se pretende 
promover, em particular numa área em constante evolução tecnológica, a aprendizagem ao longo da vida, 
formando pessoas altamente qualificadas, com competências dinâmicas, dotadas de capacidade de adaptação 
à mudança e com autonomia na aprendizagem, quer durante a frequência do curso, quer após a entrada no 
mercado de trabalho.
As colaborações com entidades externas aos mais diversos níveis, como a prestação de serviços de formação 
para profissionais do setor automóvel, a elaboração de pareceres técnicos para tribunais ou outras entidades, 
o apoio no desenvolvimento a empresas e equipas ligadas à competição automóvel e o envolvimento em 
projetos de I&D em parceria com entidades externas, enquadram o curso de Engenharia Automóvel na missão 
do IPL no que respeita à investigação e à difusão e transferência do conhecimento para a comunidade.

Também o nível de empregabilidade, o sucesso e mais-valia que os diplomados em Engenharia Automóvel têm 
representado, como profissionais, para as diferentes entidades ligadas ao setor automóvel, quer nacional quer 
internacional, se enquadram na promoção do desenvolvimento regional, nacional e na internacionalização 
determinadas na missão da ESTG e do IPL.

1.2. Coherence of the study programme's objectives and the institution's mission and strategy.
The Polytechnic Institute of Leiria is a public institution of higher education committed to the formation of 
citizens, lifelong learning, research, dissemination and transfer of knowledge and culture, quality and 
innovation. It promotes national and regional development and internationalization. It values the inclusion, 
cooperation, responsibility, creativity and critical thinking and entrepreneurship.

ESTG is one of the IPL units, with the mission to train highly qualified people in a context of interdisciplinarity 
and excellence, capable of adapting to change, promotes research, innovation and entrepreneurship and 
lifelong learning. In addition it intends to be a driving force for regional development in a global perspective.

The undergraduate degree of Automotive Engineering is part of Engineering field, one of the focus areas of 
ESTG and reveals, for its pioneering nature in the country and unique in the perspective of association of the 
areas of Automotive Mechanical and Electronic Technologies, the innovative spirit present in the institution’s 
mission. Particularly in an area of constant technological evolution like the automotive, the objectives of the 
course meet the established in ESTG since its aim is to promote lifelong learning, training highly qualified 
people, with dynamic capability, provided with the capacity to adapt to changes and have autonomy in 
learning, whether during the degree, or after the entry into the labour market.
Collaborations with external entities at different levels, such as the provision of training services for 
professionals of the automotive sector, expert opinions to courts or other entities, support to the development 
of automotive race teams and participation in R&D projects in partnership with external entities, fits the course 
within one of the main objectives of IPL regarding research and knowledge transfer to the community.

Also the level of employability, success and added value that graduates in Automotive Engineering have 
represented, as professionals, to the various entities connected to the automotive sector, both national and 
international, fall into the promotion of national and regional development and internationalization, established 
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in IPL’s and ESTG’s missions.

1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
Meios informáticos – A informação sobre os objetivos do curso é disponibilizada na página da ESTG e do IPL 
(www.ipleiria.pt), no portal do estudante e, pela Coordenação do curso, através de uma plataforma de gestão 
de aprendizagem (Moodle) e das redes sociais.

Apresentações do curso - No início de cada semestre são realizadas apresentações com estudantes e 
docentes do curso, onde são referidos os principais objetivos do curso, plano de estudos e atividades do 
Núcleo de Estudantes. Em cada ano letivo decorre uma sessão de boas vindas aos novos estudantes, que 
inclui uma visita ao Laboratório de Engenharia Automóvel e uma apresentação institucional, de serviços e 
recursos, feita pela direção da ESTG.

Reuniões com Docentes e Estudantes - No início/final de cada semestre são realizadas reuniões de 
preparação/avaliação do respetivo semestre letivo, com vista ao melhoramento e alinhamento das 
metodologias de ensino, avaliação e dos conteúdos programáticos com os objetivos do curso.

1.3. Means by which the students and teachers involved in the study programme are informed of its objectives.
Digital media - Information about the degree’s objectives is available in ESTG’s and IPL’s webpages 
(www.ipleiria.pt), the students' webpage as well as the degree coordinator's webpage available at Moodle and 
social networks.

General presentation meetings - At the beginning of each semester presentations are conducted with students 
and faculty members. In these, the main course objectives are explained and the study plan, faculty and 
activities of students associations are shown. A welcome session is also organized in the beginning of each 
year, targeting new students and their inclusion. The institution's board also promotes a special presentation, 
in the same day, to disseminate available resources and services.

Meetings with Faculty and Students – There are meetings at the beginning/end of each semester to discuss, 
improve and align teaching methods, assessment and curricular units syllabuses with the course's objectives.

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da 
Qualidade

2.1 Organização Interna

2.1.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudo, incluindo a sua aprovação, a 

revisão e actualização dos conteúdos programáticos e a distribuição do serviço docente.
De acordo com os estatutos do IPL os órgãos com atribuições nestes domínios são: Conselho Académico, 
Conselho Técnico-Científico (CTC), Conselho Pedagógico (CP) e Comissão Científico-Pedagógica do curso 
(CCP) (art.os 44.º, 46.º, 53.º, 57.º, 69.º, 71.º, 77.º). Estes órgãos, são responsáveis pela aprovação do ciclo de 
estudos e sua revisão. A atualização programática parte em primeira instância dos responsáveis das UC e/ou 
das CCP do Curso, sendo discutida no âmbito de Departamento, analisada pelo CP e aprovada pelo CTC da 
ESTG. No caso de EAU, a proposta revisão do plano curricular, descrita no ponto 10, foi elaborada ouvidos os 
estudantes do curso e empresários da indústria do sector automóvel.
A distribuição de serviço docente (DSD) é aprovada pelo CTC e homologada pelo Presidente do IPL, sob 
proposta do Coordenador de Departamento, em articulação com os Coordenadores de Curso. No DEM é 
comum a DSD ser sujeita a discussão em reunião do Conselho de Departamento em respetivo plenário.

2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study programme, including its approval, the 

syllabus revision and updating, and the allocation of academic service.
According to the statutes of the Polytechnic Institute of Leiria the following bodies are responsible for the 
abovementioned tasks: Academic Council, Technical and Scientific Board (CTC), Pedagogical Board (CP), 
Scientific and Pedagogical Commission (CCP) (art. 44, 46, 53, 69, 71, 77). These bodies are responsible for 
approving and revising the course’s programme. The responsible for each subject and the course’s CCP are 
responsible for proposing programme updates, which are analysed by the Department´s Council and the CP, 
and approved by the CTC. In the case of EAU, students and entrepreneurs from the automotive sector were 
also consulted for the elaboration of the programme revision, described in section 10.
The distribution of teaching duties is proposed by the Department Coordinator (CD), with the help of Course’s 
Coordinators, and is then approved by the CTC and homologated by the President of IPL. In the case of EAU, 
the Departments Council is also consulted for this purpose.

2.1.2. Forma de assegurar a participação activa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão 
que afectam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.
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A participação de docentes e estudantes no Conselho Pedagógico (CP) e na Comissão Científico - Pedagógica 
(CCP) do curso, e de docentes no Conselho Técnico-Científico (CTC), asseguram a participação paritária nos 
processos de tomada de decisão. A CCP é composta pelo Coordenador de Curso (CC), 2 docentes e 2 
estudantes (delegado de curso e representante do CP).
Os docentes da CCP reúnem quase semanalmente e os membros estudantes são auscultados regularmente, 
de modo a coordenar as atividades do curso. O CC reúne no início e no final de cada semestre com docentes e 
alunos do curso, discutindo opiniões, recolhendo sugestões e ajustando o calendário de avaliação.
O Provedor do Estudante, independente da Presidência do IPL e eleito de forma universal, analisa as 
reclamações e sugestões dos estudantes, dando prosseguimento e respostas às solicitações.
Em 2013 foi realizada uma análise swot aos ciclos de estudo em Engenharia Automóvel, num encontro entre 
docentes, estudantes e empresários.

2.1.2. Means to ensure the active participation of academic staff and students in decision-making processes that 
have an influence on the teaching/learning process, including its quality.

The participation of teachers and students in the Pedagogical Council (CP) and in the Scientific and 
Pedagogical Commission (CCP) and teachers in Technical and Scientific Council (CTC) ensure an equal 
participation in the decision making process.
The CCP includes the Course Coordinator (CC), 2 teachers and 2 students (course delegate and a 
representative from CP). Teachers of CCP meet almost weekly and student members are regularly included in 
the decisions about the course´s activities.
The CC meets at the beginning and end of each semester with teachers and students, discussing opinions, 
gathering suggestions and adjusting the evaluation schedules.
Student Ombudsman, who is independent from the President of the IPL, is elected by all students and analyzes 
the complaints and suggestions, routing and responding to requests.
In 2013 a swot analysis to Automotive Engineering degrees was conducted in a meeting between teachers, 
students and entrepreneurs.

2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos. 
Ao nível do ensino, os mecanismos de qualidade definidos nos estatutos do IPL, concretizam-se através das 
competências atribuídas aos coordenadores de curso, Comissões Científico-Pedagógicas de curso, 
Conselhos Pedagógicos, Conselhos Técnico-Científicos, Conselho Académico e Conselho para a Avaliação e 
Qualidade.
Ao nível do ciclo de estudos, o Coordenador de Curso é responsável por produzir o relatório anual de curso 
(art.º. 80.º dos estatutos) em conjunto com a comissão científico-pedagógica do curso, onde é feita uma 
avaliação do funcionamento e dos resultados que inclui uma análise aos inquéritos pedagógicos aos 
estudantes e docentes, e onde são elencadas medidas corretivas e de melhoria propostas para o ano letivo 
seguinte, assim como avaliação dos resultados das medidas previamente implementadas. O relatório anual de 
curso é apreciado pelo Conselho Técnico-Científico, Conselho Pedagógico e pelo Conselho para a Avaliação e 
Qualidade.

2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study programme. 

The quality mechanisms regarding educational activities are defined in the statutes of the IPL, and are 
materialized in the duties and actions required from Course Coordinators (CC), Scientific and Pedagogical 
Commissions (CCP), the Pedagogical Board (CP), the Technical and Scientific Board (CTC), the Academic 
Council, and the Assessment and Quality Council (CAQ).
The quality of the Institute’s course programmes is verified in their creation, modification, suspension and 
revision. The CC and the CCP are responsible for preparing the annual course evaluation report (art. 80, IPL 
statutes). This report considers the course programme’s functioning and results, and includes the results of 
student surveys and suggestions of corrective and improvement measures for the following academic year, as 
well as an assessment of the previously implemented measures. This report is analyzed by the CTC, the CP, 
and submitted to the CAQ.

2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na 
instituição. 

Ao nível global compete ao Conselho para a Avaliação e Qualidade a definição das políticas institucionais de 
avaliação e qualidade e a fixação de padrões de qualidade e seus níveis de proficiência (art.º 53 dos estatutos). 
O Presidente do IPL é responsável por tomar medidas necessárias à garantia da qualidade do ensino e da 
investigação e propor iniciativas para o bom funcionamento da instituição. Os Conselhos Geral, Académico e 
de Gestão, o Provedor do Estudante, e nas UO, o Diretor, o Coordenador de Dep.to e os Conselhos Técnico-
Científico e Pedagógico, têm atribuições diversas em áreas relacionadas com os mecanismos de garantia de 
qualidade, nomeadamente a análise dos relatórios anuais produzidos pelo Coordenador de Curso (CC).
Ao nível do ciclo de estudos cabe ao CC a coordenação pedagógica e científica do curso (art.º 77). O CC e a 
CCP, onde estão integrados os estudantes, são agentes diretos de diagnóstico, ação e informação de 
docentes e estudantes.

2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution. 
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The Assessment and Quality Council (art. 53 IPL statutes) is responsible for defining the Institute’s 
assessment and quality policies, and for establishing quality standards and their proficiency levels. The 
President of IPL is responsible for promoting measures that assure education and research quality, and for 
suggesting initiatives for the Institute ’s good functioning. The General Council, Academic Council and 
Management Council, Students’ Ombudsman, School Director, Head of Department, Technical and Scientific 
Board, and Pedagogical Board all have responsibilities concerning quality assurance mechanisms.
The Course Coordinator (CC) is responsible for the pedagogical and scientific coordination of the course (art. 
77 IPL statutes). The course coordinator and the scientific and pedagogical commission, which includes 
students, are direct diagnosis, action and feedback elements, working with lecturers and students.

2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos. 
A garantia de qualidade utiliza instrumentos de diagnóstico, seguidos de propostas de melhoria, 
implementação e acompanhamento, num ciclo permanente de atuação.
O Sistema Interno de Garantia da Qualidade do IPL, em fase de implementação, conta com a participação de 
estudantes, pessoal docente, pessoal não docente e entidades externas, quer através da participação nos 
órgãos, quer através de vários instrumentos de recolha de informação e questionários periodicamente 
aplicados.
No final de cada semestre são propostos pelo CP inquéritos aos estudantes e docentes (um inquérito 
eletrónico por UC), para avaliação do seu funcionamento letivo. É também elaborado um relatório anual de 
avaliação do curso, com a informação estatística sobre aprovações, reprovações, metodologias de ensino, 
carga de trabalho e desempenho pedagógico das UC ’s e as medidas propostas e adotadas para corrigir 
anomalias verificadas.

2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study programme. 

Quality assurance is achieved by means of operational diagnosis tools, followed by the definition of 
improvement measures, their implementation, and monitoring, in a permanent activity cycle. The Institute’s 
internal system of quality assurance is currently being implemented, and includes suggestions from students, 
academic staff, non-academic staff, and external entities, whether they are members of the Institute’s bodies or 
through several information gathering tools and periodical surveys.
At the end of each semester, student and teacher surveys are implemented by the CP. These surveys are an 
important tool for assessing academic success of the UC ’s. An annual course evaluation report is elaborated 
by the CCP, which includes statistical data of approval rates, lecturing methodologies, subject’s workload and 
pedagogical performance, as well as suggested measures, and those already implemented in order to correct 
any irregularity.

2.2.4. Ligação facultativa para o Manual da Qualidade 
<sem resposta>

2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de acções de 
melhoria. 

O relatório de curso elaborado pelo Coordenador de Curso contém os pareceres da Comissão Científico-
Pedagógica de curso, assim como os resultados dos questionários pedagógicos online a docentes e alunos, é 
apreciado pelos Conselhos Técnico-Científico e Pedagógico e dado a conhecer ao Conselho para a Avaliação 
e Qualidade.
As Coordenações de Curso (CC) e de Departamento (CD) agem em conjunto com os responsáveis pelas UC's, 
no sentido de:
- averiguar a adequação dos recursos humanos e materiais, dimensão das turmas, etc.;
- sensibilizar os docentes para a melhoria de desempenho, sempre que necessário, articulando estratégias de 
ensino/recuperação/avaliação alternativas;
- delinear estratégias para a melhoria dos resultados de aprendizagem.
As ações de melhoria são depois coordenadas pelo CC e CD, junto da direção ou do CTC, com quem mantêm 
um estreito espírito de cooperação.

2.2.5. Discussion and use of study programme’s evaluation results to define improvement actions. 

The evaluation report is prepared by the Course Coordinator (CC), and includes the opinion of the courses 
Scientific and Pedagogical Commission (CCP), and the results of students and lecturers surveys. This report is 
analyzed by both the Technical and Scientific Council (CTC), and the Pedagogical Council (CP), and then 
submitted to the Assessment and Quality Council.
The CC and Department Coordinator (CD) act with the lecturers of the subjects, in order to:
- Assess the adequacy of human and material resources, class sizes, etc.;
- Increase teacher’s awareness on the importance of improving performance, articulating, whenever necessary, 
alternative teaching/recovery/assessment strategies;
- Outline strategies for improving learning outcomes.
Improvement actions are then coordinated by the CC and CD, with the direction or the CTC, with whom they 
maintain strong cooperation relationship.

2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos. 
O curso de Eng. Automóvel está acreditado na Ordem dos Engenheiros Técnicos - OET, desde Julho de 2007. 
O curso foi também sujeito a avaliação por parte da ADISPOR – Associação dos Institutos Superiores 
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Politécnicos Portugueses, concluída em 2004. Realçam-se as classificações de excelente em pontos como a 
dinâmica de formação interna e a inserção profissional dos diplomados, a maioria dos pontos com avaliação 
de muito satisfatório e a inexistência de pontos com avaliação insatisfatória.
O IPL, enquanto instituição, foi alvo de uma avaliação internacional, por parte da EUA (Associação 
Universitária Europeia), em 2006. Entre outros pontos positivos, realçam-se o empenho na implementação de 
sistemas de avaliação e garantia de qualidade e no desenvolvimento de mecanismos para otimizar as políticas 
pedagógicas e científicas.

2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years. 
The course is recognized by the Portuguese Board for Technical Engineers – OET, since July 2007.
The study cycle was also evaluated by the Portuguese Association of Polytechnic Institutes (ADISPOR), 
concluded 2004. The evaluation resulted in several “excellent” scores, related namely with the transition to the 
work market and with the qualification of the human resources. The majority of the remaining points were 
evaluated as “very satisfactory” and no “non-satisfactory” grades were mentioned. 
The Polytechnic Institute of Leiria was also subjected to an international evaluation by the European University 
Association, in 2006. Several strong points were mentioned, regarding the commitment in the implementation 
of internal and external quality control and evaluation systems and in the development of optimization 
methods for the scientific and academic policies.

3. Recursos Materiais e Parcerias

3.1 Recursos materiais

3.1.1 Instalações físicas afectas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços lectivos, bibliotecas, laboratórios, 
salas de computadores, etc.).

3.1.2 Principais equipamentos e materiais afectos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didácticos 
e científicos, materiais e TICs).

Mapa VI - Instalações físicas / Map VI - Spaces

Tipo de Espaço / Type of space Área / Area (m2)

Biblioteca (1) 3483

Salas de aula (43) 3584.9

Anfiteatros (7) 1180.9

Laboratórios de ensino ( 45 ) 4859.2

Laboratório de Engenharia Assistida por Computador (1) 52

Laboratório de Tecnologia Automóvel (1) 426.4

Laboratório de Termodinâmica e Fluidos (1) 102

Laboratório de Materias (1) 84.5

Laboratório de Projecto Assistido por Computador (1) 61.5

Laboratório de Tecnologia Mecânica (1) 300

Laboratório de Química (1) 112.8

Laboratório de Energia (1) 120.8

Laboratório de Robótica (1) 177

Sala de Desenho (1) 170

Sala de Projecto de Engenharia Mecânica (1) 97

Sala de Projecto de Engenharia Automóvel (1) 69.2

Sala de apoio (1) 180

Sala de informática (2) 302.4

Mapa VII - Equipamentos e materiais / Map VII - Equipments and materials

Equipamentos e materiais / Equipment and materials Número / 
Number

Equipamentos dos Laboratórios de Eng. Automovel : Sistema móvel de diagnóstico de motores FSA 560 Estação de 
carregamento de ar condicionado Analisador de gases BEA 250 Analisador de partículas – Opacimetro BEA 150 
Fluxómetro SF-120E Conjunto Óptico digital de Endoscópia Sistema Portátil de diagnóstico automóvel KTS500 Banco de 
ensaio de motores dois eixos LPS2000 até 550 KW Estufa de preparação e pintura Painel de infravermelhos Elevador de 
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3.2 Parcerias

3.2.1 Eventuais parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
O ciclo de estudos, através dos seus docentes e estudante, tem-se envolvido em projetos/atividades de I&D 
internacionais, dos quais se destacam:

- BorgWarner (Vigo, Espanha) - Atividades de I&D na área de recuperação de energia térmica dos gases de 
escape de veículos;

- Emitec Gesellschaft für Emissionstechnologie MGH (Lohmar, Alemanha) e Catalytic Solutions Inc. (USA) -
Projeto I&D de estudo da eficiência de conversão de catalisadores de 3-vias para veículos automóveis;

- DEKRA Portugal, DEKRA Alemanha e Liberty Seguros - Realização de primeiro e único "crash test" até ao 
momento em Portugal;

– Acordos Erasmus - Politecnico di Torino (Itália); Bialystok University of Technology (Polónia); EIGSI – Ecole 
d’Ingénieurs en Genie des Systemes Industriels La Rochelle (Bélgica).

3.2.1 International partnerships within the study programme.
The study cycle, through its teachers, has been involved in international I&D projects and activities:

- BorgWarner (Vigo) - R & D activities in the area of recovering thermal energy from exhaust gases of vehicles;

- Emitec Gesellschaft für Emissionstechnologie MGH (Lohmar, Germany) and Catalytic Solutions Inc. (USA) -
Project to investigate conversion efficiency of 3-way catalyst for automotive vehicles;

- DEKRA Portugal, DEKRA Germany and Liberty Insurance - Conducting the first and the only so far "crash 
test" in Portugal;

Erasmus agreements - - Politecnico di Torino (Italy); Bialystok University of Technology (Poland); EIGSI –
Ecole d’Ingénieurs en Genie des Systemes Industriels La Rochelle (Belgium).

2 colunas Simulador de fecho centralizado automóvel Simulador de alarme automóvel Simulador de unidade de Airbag 
Simulador de painel de instrumentos Gerador de sinais Gravador/leitor de Eprom´s Simulador de gestão electrónica 
diesel – Audi 100 TDI Simulador de gestão electrónica Otto – Motec M4 Simulador de gestão electrónica Otto – Motronic 
ML4.1 Simulador de gestão electrónica Otto – Ford EEC-IV-Zetec Simulador de controlo dinâmico de ABS, EDS, ASR, 
ESP Simulador de gestão electrónica Diesel – Mercedes CDI Simulador de controlo de travagens ABS Ciclo refrigeração 
(Rankine); Ciclo de refrigeração modelar; Sistema de ventilação refrigeração e ar condicionado de um automóvel; 
Permutador de calor – cocorrente e contracorrente; Túnel de tratamento de ar; Câmara termográfica por infravermelhos; 
Banco de hidrostática; Instrumentos de medição de caudal (Venturi, orifício calibrado, rotâmetro); Visualização de 
regimes de escoamento – Laminar, transição e turbulento (Osborn Reynolds); Medição de velocidade – tubo de Pitot e 
micromanómetro digital; Bancada de ensaios hidráulica; Bancada de ensaios pneumática;

36

Laboratório de Tecnologia Mecânica: Centro de Maquinação Cincinnati Milacron; Torno Mecânico Paralelo c/ travão de 
paragem; Máquina de Electroerosão/Penetração; Máq. de Afiar; Empilhador; Máq. de Injecção; Unidade Didáctica; 
Frezadora Universal; Rectificadora; Engenho de Furar; Fresadora CNC; Quinadeira; Serra de Discos; Serrote 
Alternativo;Forno Mufla; Máq. de Projecção;Equipamentos de soldadura (TIG, MIG/MAG, Pontos, SER, Plasma); 
Máquina de Corte;Máq. de Dobrar Ferro;Cabeça Motorizada Renishaw;

21

Laboratório de Química – Polarímetro (1) Viscosímetro Brookfield (2) Titulador Karl-Ficher Medidor de pH (1) 
Condutivímetro (1) Bateria de 3 Reactores CSTR (1) Estufa(1) Mufla (1) Balança Analítica (± 0,1 mg) (1) Balança 
Centesimal (± 0,01 g) (1) Banho Termostático (1) Centrifuga (1) Densimetro (10) Material de vidro diverso

14

Laboratório de Materiais - Máquina Universal Servo-Hidráulica de Ensaios Mecânicos (1) Sistema de Monitorização 
Óptica de Superfícies (1) Câmara de vídeo (1) Máquina Universal Electromecânica Ensaios Mecânicos (1) Máquina 
Universal Electromecânica Ensaios Mecânicos (1) Extensómetro incremental, tipo Clip On (1) Extensómetro “Crack 
growth” (1) Durómetro (Rockwell) (1) Durómetro (Brinell) (1) Durómetro (Shore-Manual) (1) Durómetro (Shore-Digital) (1) 
Microdurómetro Vickers (1) Reómetro Capilar (1) Calorímetro de Reacção e Mistura (1) Calorímetro Diferencial de 
Varrimento (DSC) (1) Analisador Mecânico Diferencial (1) Máquina de Ensaio do Índice de Vicat (1) Plastómero de 
Extrusão (1) Máquina de Ensaio de Resistência à Abrasão (1) Equipamento de Ensaio à Fluência (1) Viscosímetros (2) 
Microscópio Óptico (1) Câmara digital acopolada/software de processamento digital de imagens (1) Balança Electrónica 
de Precisão (1) Máquina de medição da resistividade eléctrica (1) Polidora Mecânica (preparação amostras) (1) Máquina 
de Cortar Provetes (1) Prensa de Cortar Provetes (1) Densímetro (1) Computadores (6). 

28

Laboratório de Engenharia Assistida por Computador: Equipamentos: Computadores Pentium IV e respectivo monitor 
(17); Impressora A4 Samsung ML-2150 (1); ,Plotter A0 HP DesignJet 455CA (1); Retroprojector (1); Tela de projecção 
(1); Software: Ansys 11.0; AutoCAD 2010; Cimatron E 8.5;Hasco; Invesalius 1.0; Matlab R2007a; Office e OpenOffice; 
Moldflow 4.1; Unigraphics NX3; Scilab 5.1.1; SolidEdge ST; Solidworks 2009; TopSolid 2008; MDSolids

20

Laboratório de Projecto de Automóvel: Equipamentos Computadores Pentium IV e respectivo monitor (20); Impressora 
A4 Samsung ML-2150 (1); Retroprojector (1); Software Ansys 11.0; AutoCAD 2010; Matlab R2007a; Solidworks 2009; 
Lotus Engine Simulator2 Sound and Vibration Pc Crash4 Pc Rect4 Cosmo Motion 2009 Ansys Workbench 11 Bosch ESI 
Tronic Bosch KTS Labview 7.0 Toolkit for Labview 7.0 Portflow Race 2000 Ansys 11 Ansys Workbench 11

22
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3.2.2 Colaborações com outros ciclos de estudos, bem como com outras instituições de ensino superior 
nacionais.

A maioria do corpo docente colabora com outras IES, assim como docentes de outras IES colaboram com este 
ciclo de estudos, quer através de projetos de investigação, integração de júris, orientações de teses. O facto 
da maioria dos docentes frequentar ou ter frequentado recentemente doutoramento noutras IES reflete-se 
numa colaboração continua com essas instituições.

Existe grande aproximação entre os dois ciclos, licenciatura e mestrado em Engenharia Automóvel, por 
exemplo:
- Seminários, visitas de estudo e outras atividades são frequentadas em conjunto;
- O núcleo de estudantes abrange os dois ciclos;
- Estudantes do primeiro ciclo desenvolvem trabalhos de projeto em ambiente de segundo ciclo

Destaca-se ainda o projeto "FStudent" (construção de um veiculo e organização da participação em 
competições universitárias a nível mundial), que potencia a relação entre estudantes e docentes em projetos 
I&D, não só do ciclo de Engenharia Automóvel, como também com outros cursos do IPL.

3.2.2 Collaboration with other study programmes of the same or other institutions of the national higher education 
system.

Most faculty collaborates with other HEIs, as well as staff from other HEIs collaborate with this cycle of studies, 
either through research projects, integration of juries, thesis guidelines. The fact that the majority of teachers 
attending or have recently attended PhD in other HEI reflected in a continued collaboration with these 
institutions.

There is a great approximation between the two cycles, undergraduate and master's degree in Automotive 
Engineering, for example:
- Seminars, study tours and other activities are attended together;
- The students nucleus covers two cycles;
- First cycle students develops project work in second-cycle environment.

Another highlight is the "FStudent" project (construction of a vehicle and organization of the participation in 
university car race worldwide), which enhances the relationship between students and teachers on R&D 
projects , not only of the cycle of Automobile Engineering buto also with other IPL courses.

3.2.3 Procedimentos definidos para promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos.
A estrutura e organização do curso preveem o estabelecimento de parcerias interinstitucionais. Os docentes 
são incentivados a estabelecer contatos com outras IES para solidificar novas parcerias.

Do ponto de vista processual, são identificadas as seguintes etapas:

1. A coordenação científica designa as Entidades a contactar, e os termos dessa abordagem;
2. É remetido um ofício às Instituições, solicitando a sua colaboração;
3. Poderá haver necessidade de reforçar a informação, realizando-se uma reunião com a coordenação do ciclo 
de estudos e/ou a entidade em causa;
4. Caso o pedido seja deferido, as partes envolvidas formalizam a parceria, com a celebração de um acordo 
específico.

Docentes afetos ao ciclo de estudos têm participado em atividades solicitadas por outras IES no âmbito de 
protocolos firmados com o IPL, nomeadamente em júris de concursos docentes e de dissertações de 
mestrado.

3.2.3 Procedures to promote inter-institutional cooperation within the study programme.
The structure and organization of this degree provides for the establishment of institutional partnerships. 
Faculty is encouraged to establish contacts with other institutions that have the potential to establish new 
partnerships.

From a procedural point of view, the following steps are identified:

1. The scientific coordination names the entities to be contacted, and the terms of this approach;
2. A letter is sent to the institutions requesting their cooperation;
3. A meeting between the coordination of the degree and the potential partner may be needed to gather more 
information;
4. If the request is accepted, the partnership is formalized through a specific agreement.

From the institutional point of view, teachers have been participating in other activities requested by 
Institutions under agreements signed with the IPL, particularly in faculty selection boards and dissertations.

3.2.4 Práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.
O ciclo de estudos relaciona-se com empresas e entidades públicas, através de:
- Projetos, prestações de serviço, realização de auditorias e peritagens para tribunais.
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- Participação frequente de estudantes em eventos empresariais (seminários, feiras, ações com clientes)
- Empresas participam na vida escolar, como por exemplo no dia aberto, na academia de verão, e na realização 
de seminários/workshops, destacando-se a vista do Diretor Geral da AutoEuropa, Dr. António de Melo Pires 
em 27/11/2012
- Realização de estágios extra-curriculares em empresas, com significativa participação de alunos (18 em 
2012_2013);
- Ações de divulgação realizadas em feiras do setor automóvel e em escolas secundárias de região
- Programa “FIQUITEC”- que visa promover o estímulo pela tecnologia através da Fisica e da Quimica
- Projetos em parceria com empresas e outras IES (informações no campo A20-Observações): Transurb; 
Autoconfort; Combistress; Sistemas de Tratamento de Gases de Escape para Veículos

3.2.4 Relationship of the study programme with business network and the public sector.
The study cycle related to companies and public entities through:
- Projects, service provision, audit conducting and expertise to courts;
- Frequent participation of students in business events (seminars, trade fairs, customer actions);
- Companies involved in school life, such as in open day, in the summer academy, and seminars/workshops, 
special highlight to the visit of the Director of AutoEuropa, Dr. António de Melo Pires on 27/11/2012;
- Conducting extracurricular training in companies with significant participation from students (18 in 
2012/2013);
- Courses promotion in automotive industry trade fairs and in region high schools;
- Program "FIQUITEC" which aims to stimulate appetence in technology through physics and chemistry.
- Projects in partnership with companies and other institutions (more information in field A20-Observations): 
Transurb; Autoconfort; Combistress; Exhaust after treatment systems for automotive vehicles.

4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente 

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - Nuno Alexandre Gonçalves Martinho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Nuno Alexandre Gonçalves Martinho

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Adonay Custódia dos Santos Moreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Adonay Custódia dos Santos Moreira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
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<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Ana Cristina Soares de Lemos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Cristina Soares de Lemos

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Coordenador ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Ana Isabel Gonçalves Mendes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Isabel Gonçalves Mendes

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Ana Isabel Mendes Rosa Marques

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Isabel Mendes Rosa Marques

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):
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<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - António José Pinto Pedrosa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António José Pinto Pedrosa

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Carlos Daniel Henriques Ferreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Daniel Henriques Ferreira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Carlos Fernando Couceiro de Sousa Neves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Fernando Couceiro de Sousa Neves
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Professor Coordenador ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Carlos Manuel da Costa Vieira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Manuel da Costa Vieira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 

em A1):
<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Carlos Manuel Pereira Costa e Sousa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Carlos Manuel Pereira Costa e Sousa

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Conceição Veloso Nogueira

Página 21 de 177ACEF/1314/14842 — Guião para a auto-avaliação

23-12-2013http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=6f16538e-1d77-f0b4...



4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Conceição Veloso Nogueira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Eunice Sandra Gomes de Oliveira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Eunice Sandra Gomes de Oliveira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 

em A1):
<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Fábio Jorge Pereira Simões

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fábio Jorge Pereira Simões

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Fátima Maria Carvalhinhas Barreiros

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fátima Maria Carvalhinhas Barreiros

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Coordenador ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Fernando António Videira Silvano

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fernando António Videira Silvano

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 

em A1):
<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Fernando da Conceição Batista

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fernando da Conceição Batista

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Fernando Francisco de Jesus Romeiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fernando Francisco de Jesus Romeiro

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Coordenador ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Helder Manuel Ferreira Santos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Helder Manuel Ferreira Santos

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Hugo Filipe Costelha de Castro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Hugo Filipe Costelha de Castro

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Irene Sofia Carvalho Ferreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Irene Sofia Carvalho Ferreira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - João Francisco Romeiro da Fonseca Pereira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Francisco Romeiro da Fonseca Pereira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Joaquim Paulo Cordeiro da Conceição

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Joaquim Paulo Cordeiro da Conceição

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
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4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
60

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Joel Bastos Morgado

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Joel Bastos Morgado

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Jorge Miguel Peralta Siopa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge Miguel Peralta Siopa

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - José Guilherme Leitão Dantas

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Guilherme Leitão Dantas

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 

em A1):
<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Leonel da Silva Vicente

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Leonel da Silva Vicente

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Lídia Maria Barroso Simão

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Lídia Maria Barroso Simão

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 

em A1):
<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Luis Manuel Conde Bento

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Luis Manuel Conde Bento

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
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em A1):
<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Luis Manuel de Jesus Coelho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luis Manuel de Jesus Coelho

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 

em A1):
<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Luis Manuel Ventura Serrano

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Luis Manuel Ventura Serrano

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Maria de Lurdes das Neves Godinho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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Maria de Lurdes das Neves Godinho

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Maria Leopoldina Mendes Ribeiro de Sousa Alves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Maria Leopoldina Mendes Ribeiro de Sousa Alves

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Coordenador ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Mário António Simões Correia

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Mário António Simões Correia

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Miguel Martins Felgueiras 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Miguel Martins Felgueiras 

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Mónica Jorge Carvalho de Figueiredo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Mónica Jorge Carvalho de Figueiredo

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 

em A1):
<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Natália dos Santos Gameiro Gonçalves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Natália dos Santos Gameiro Gonçalves

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Nelson Simões Oliveira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Nelson Simões Oliveira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Nuno Carlos Sousa Rodrigues

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Nuno Carlos Sousa Rodrigues

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Nuno Manuel Lucas Vieira Lopes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Nuno Manuel Lucas Vieira Lopes

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Nuno Miguel Carpinteiro André

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Nuno Miguel Carpinteiro André

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Nuno Miguel Morais Rodrigues

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Nuno Miguel Morais Rodrigues

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Paula Rosa dos Santos Orfão

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paula Rosa dos Santos Orfão

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
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4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Paula Sofia Pita da Silva e Castro Vide

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paula Sofia Pita da Silva e Castro Vide

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Paulo Alexandre Matos Henriques de Carvalho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Alexandre Matos Henriques de Carvalho

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Paulo Alexandre Pinheiro Gameiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Alexandre Pinheiro Gameiro

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 

em A1):
<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Paulo Jorge da Costa Parente Novo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Jorge da Costa Parente Novo

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Paulo Jorge da Cruz Ventura

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Jorge da Cruz Ventura

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 

em A1):
<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Paulo Jorge Simões Coelho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Paulo Jorge Simões Coelho

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
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em A1):
<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Paulo Manuel Almeida Costa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Manuel Almeida Costa

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 

em A1):
<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Rui Miguel Barreiros Ruben

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Rui Miguel Barreiros Ruben

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Rui Miguel de Carvalho Leal de Oliveira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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Rui Miguel de Carvalho Leal de Oliveira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Sérgio Manuel da Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Sérgio Manuel da Silva

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Sérgio Manuel Maciel de Faria

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sérgio Manuel Maciel de Faria

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Coordenador ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Sérgio Pereira dos Santos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sérgio Pereira dos Santos

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Svilen Stanimirov Valtchev 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Svilen Stanimirov Valtchev 

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

4.1.2 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático após submissão do guião)

4.1.2. Equipa docente do ciclo de estudos / Study cycle’s academic staff

Nome / Name
Grau / 
Degree Área científica / Scientific Area

Regime de tempo / 
Employment link

Informação/ 
Information

Nuno Alexandre Gonçalves 
Martinho

Doutor
Engenharia Mecânica, especialidade de 
Aerodinâmica

100 Ficha submetida

Adonay Custódia dos Santos 
Moreira

Doutor Tradução 100 Ficha submetida

Ana Cristina Soares de 
Lemos

Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Ana Isabel Gonçalves 
Mendes

Doutor Matemática Pura 100 Ficha submetida

Ana Isabel Mendes Rosa 

Marques
Doutor Tradução 100 Ficha submetida

António José Pinto Pedrosa Mestre Gestão empresarial 100 Ficha submetida

Carlos Daniel Henriques 
Ferreira

Doutor
Engenharia Eletrotécnica e de 
Computadores

100 Ficha submetida

Carlos Fernando Couceiro Doutor Engenharia Mecânica-Robótica 100 Ficha submetida
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de Sousa Neves

Carlos Manuel da Costa 

Vieira
Mestre Engenharia e Gestão Industrial 100 Ficha submetida

Carlos Manuel Pereira Costa 
e Sousa

Licenciado Engenharia Mecânica 100 Ficha submetida

Conceição Veloso Nogueira Doutor Doutoramento em Ciências (Matemática) 100 Ficha submetida

Eunice Sandra Gomes de 
Oliveira

Doutor Optimização e Teoria de Sistemas 100 Ficha submetida

Fábio Jorge Pereira Simões Doutor Engenharia Mecânica 100 Ficha submetida

Fátima Maria Carvalhinhas 

Barreiros
Doutor

Engenharia Mecânica - especialidade de 

Ciência dos Materiais
100 Ficha submetida

Fernando António Videira 
Silvano

Mestre
Ciências da Engenharia (Especialização 
Engenharia Industrial)

100 Ficha submetida

Fernando da Conceição 
Batista

Doutor Engenharia Mecânica 100 Ficha submetida

Fernando Francisco de 
Jesus Romeiro

Doutor Engenharia Mecânica 100 Ficha submetida

Helder Manuel Ferreira 
Santos

Doutor Engenharia Mecânica - Energia 100 Ficha submetida

Hugo Filipe Costelha de 

Castro
Doutor

Engenharia Eletrotécnica e de 

Computadores, especialidade de Robótica
100 Ficha submetida

Irene Sofia Carvalho Ferreira Doutor Engenharia Industrial e Gestão 100 Ficha submetida

João Francisco Romeiro da 
Fonseca Pereira

Doutor Engenharia Mecânica 100 Ficha submetida

Joaquim Paulo Cordeiro da 
Conceição

Doutor Economia / Marketing 60 Ficha submetida

Joel Bastos Morgado Mestre
Engenharia Mecânica - Termodinâmica e 

Fluidos
100 Ficha submetida

Jorge Miguel Peralta Siopa Doutor Engenharia Mecânica 100 Ficha submetida

José Guilherme Leitão 
Dantas

Doutor Ciências Económicas e Empresariais 100 Ficha submetida

Leonel da Silva Vicente Doutor Probabilidades e Estatística 100 Ficha submetida

Lídia Maria Barroso Simão Doutor MARKETING 100 Ficha submetida

Luis Manuel Conde Bento Licenciado
Engenharia Electrotécnica, especialidade de 

Automação e Robótica
100 Ficha submetida

Luis Manuel de Jesus 
Coelho

Doutor Engenharia Mecânica 100 Ficha submetida

Luis Manuel Ventura Serrano Doutor Engenharia Mecânica 100 Ficha submetida

Maria de Lurdes das Neves 
Godinho

Mestre Literatura Alemã e Comparada e Cultura 100 Ficha submetida

Maria Leopoldina Mendes 
Ribeiro de Sousa Alves

Doutor Engenharia de Mecânica 100 Ficha submetida

Mário António Simões 
Correia

Doutor
Ciência e Engenharia de Polímeros e 
Compósitos

100 Ficha submetida

Miguel Martins Felgueiras Doutor
Estatística e Investigação Operacional, 

especialidade probabilidades e estatística
100 Ficha submetida

Mónica Jorge Carvalho de 
Figueiredo

Doutor Engenharia Eletrotécnica 100 Ficha submetida

Natália dos Santos Gameiro 

Gonçalves
Mestre Engenharia Eletrotécnica 100 Ficha submetida

Nelson Simões Oliveira Doutor Engenharia Química 100 Ficha submetida

Nuno Carlos Sousa 

Rodrigues
Doutor Informática 100 Ficha submetida

Nuno Manuel Lucas Vieira 
Lopes

Doutor Eng. Eletrotécnica e de Computadores 100 Ficha submetida

Nuno Miguel Carpinteiro 

André
Licenciado Engnharia Mecânica 100 Ficha submetida

Nuno Miguel Morais 
Rodrigues

Doutor Engenharia Eletrotécnica 100 Ficha submetida

Paula Rosa dos Santos 
Orfão

Doutor Linguística 100 Ficha submetida

Paula Sofia Pita da Silva e 
Castro Vide

Doutor
Eng. Electrotecnica e de Computadores, 
Sistemas de Energia

100 Ficha submetida

Paulo Alexandre Matos 
Henriques de Carvalho

Mestre Engenharia Mecânica 100 Ficha submetida

Paulo Alexandre Pinheiro 

Gameiro
Mestre Engenharia Mecânica 100 Ficha submetida
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<sem resposta>

4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos

4.1.3.1.a Número de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição
54

4.1.3.1.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição (campo de 
preenchimento automático, calculado após a submissão do formulário)

98,9

4.1.3.2.a Número de docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um 
período superior a três anos

54

4.1.3.2.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um 
período superior a três anos (campo de preenchimento automático, calculado após a submissão do formulário)

98,9

4.1.3.3.a Número de docentes do ciclo de estudos em tempo integral com grau de doutor

37

4.1.3.3.b Percentagem de docentes do ciclo de estudos em tempo integral com grau de doutor (campo de 
preenchimento automático, calculado após a submissão do formulário)

67,8

4.1.3.4.a Número de docentes em tempo integral com o título de especialista
<sem resposta>

4.1.3.4.b Percentagem de docentes em tempo integral com o título de especialista (campo de preenchimento 

automático, calculado após a submissão do formulário)
<sem resposta>

4.1.3.5.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um 
ano

14

4.1.3.5.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um 

ano (campo de preenchimento automático calculado após a submissão do formulário)
25,6

Paulo Jorge da Costa 
Parente Novo

Licenciado Engenharia e Gestão Industrial 100 Ficha submetida

Paulo Jorge da Cruz Ventura Mestre Automação Industrial 100 Ficha submetida

Paulo Jorge Simões Coelho Licenciado
Engenharia Eletrotécnica e de 
Computadores, ramo de automação

100 Ficha submetida

Paulo Manuel Almeida Costa Mestre
Engenharia Biomédica - ramo Radiação, 

Imagem e processamento de Imagem
100 Ficha submetida

Rui Miguel Barreiros Ruben Doutor Engenharia Mecânica 100 Ficha submetida

Rui Miguel de Carvalho Leal 
de Oliveira

Doutor Informática - Sistemas de Informação 100 Ficha submetida

Sérgio Manuel da Silva Mestre
Sistemas e Automação (área de 
especialização em Automação Industrial)

100 Ficha submetida

Sérgio Manuel Maciel de 

Faria
Doutor Engenharia Eletrotécnica 100 Ficha submetida

Sérgio Pereira dos Santos Licenciado Engenharia Mecânica 100 Ficha submetida

Svilen Stanimirov Valtchev Doutor
Matemática, especialidade de Análise 
Numérica

100 Ficha submetida

5460
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4.1.3.6.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha)
11

4.1.3.6.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha) 
(campo de preenchimento automático calculado após a submissão do formulário)

20,1

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5

4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente 
actualização

Ao nível da avaliação de desempenho, constituem procedimentos de recolha de informação da atuação dos 
docentes: a aplicação dos questionários pedagógicos semestrais feitos aos estudantes; a aplicação dos 
questionários pedagógicos semestrais à equipa docente e ao responsável da equipa docente; a receção de 
reclamações dos estudantes pelo coordenador de curso; os dados académicos sobre o desempenho dos 
estudantes, acessíveis no sistema de informação do curso; os relatórios de atividades dos docentes, que são 
apreciados pelo Conselho Técnico-Científico.

A análise desta informação é feita no relatório do responsável de cada unidade curricular, onde é proposto um 
plano de atuação de melhoria dos resultados; no relatório anual de curso, da responsabilidade do 
coordenador de curso e da comissão científico-pedagógica de curso e sujeito a apreciação do Conselho para a 
Avaliação e Qualidade, onde são analisados os resultados académicos, os questionários pedagógicos a 
docentes e estudantes e onde são propostas medidas de melhoria; através da identificação de docentes com 
resultados a melhorar; na informação do coordenador de curso ao Diretor da UO sobre situações que sejam 
suscetíveis de reserva (art.º 77.º dos Estatutos do IPL); através da apreciação dos relatórios de atividades e de 
desempenho dos docentes.

A avaliação de desempenho do pessoal docente processa-se também nos termos do Estatuto da Carreira do 
Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico, através do Regulamento de Avaliação do Desempenho dos 
Docentes do Instituto Politécnico de Leiria, Despacho n.º 11288/2013, publicado no Diário da República, 2.ª
série, n.º 167, de 30 de agosto.

Constituem procedimentos de permanente atualização e promoção dos resultados da atuação do pessoal 
docente: a possibilidade de formação contínua, nomeadamente a promovida pela Unidade de Ensino a 
Distância do IPL, assim como os programas de qualificação do corpo docente.

4.1.4. Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating
The institute has several tools for assessing lecturers’ work. Among them are: the students’, lecturers’, and 
subject leaders’ surveys; the students’ claims; the academic information on students’ performance; and the 
lecturers’ activity reports, which are examined by the Technical and Scientific Board. 

This information is considered in many ways: the report produced by each subject’s leader, which includes 
measures for improving results; the annual degree programme evaluation report, which is prepared by the 
course coordinator and the scientific and pedagogical commission, and is then submitted to the Assessment 
and Quality Council, and where academic results, and students’ and lecturers’ surveys are analysed, and 
where improvement measures are suggested; the identification of the lecturers who must improve their 
results; the information provided by the course coordinator to the school’s Director about specific situations 
(article 77 of the Statutes of the Polytechnic Institute of Leiria); and the lecturers’ activity reports.

The assessment of the performance of the academic staff is also established in the law governing the career of 
polytechnic higher education lecturers (Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior 
Politécnico), under the regulation on the assessment of lecturers’ performance of IPL (Regulamento de 
Avaliação do Desempenho dos Docentes do Instituto Politécnico de Leiria) – Order no. 11288/2013, published 
in Diário da República, 2nd series, no. 167, dated August 30th. 
Continuous training, namely the training provided by the Distance Learning Unit (UED) of the Polytechnic 
Institute of Leiria, and academic staff qualification programmes are two of many procedures for a permanent 
updating and promotion of the performance of the academic staff.

4.1.5. Ligação para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
http://dre.pt/pdf2sdip/2013/08/167000000/2711727126.pdf

4.2. Pessoal Não Docente 

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afecto à leccionação do ciclo de estudos. 
Os colaboradores não docentes envolvidos na lecionação distribuem-se por diversos serviços que se 
caracterizam pela realização de tarefas técnicas ou administrativas. Ao nível das tarefas técnicas relevamos a 
atualização e manutenção dos equipamentos laboratoriais, o apoio às aulas práticas de laboratório, a 
atualização de software nos laboratórios de aplicações informáticas e a manutenção de plataformas de gestão 
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de conteúdos de gestão pedagógica e de e-learning. As tarefas administrativas consistem essencialmente na 
elaboração de horários e marcação de salas paras as aulas e avaliações, na criação e no lançamento de 
pautas, no registo de faltas dos estudantes e no acompanhamento de estágios e de estudantes em programas 
de mobilidade.

No âmbito destas intervenções estão afetos 25 colaboradores em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas.

4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
There are 25 members of the non-academic staff, who support academic activities, distributed through 
different services, which are responsible for technical and/or administrative tasks. The main technical tasks of 
these offices include maintaining and updating the laboratories’ equipment, supporting laboratory classes, 
updating software in computer sciences laboratories, and maintaining pedagogical management and e-
learning content management systems. Administrative tasks consist mainly in scheduling classes, booking 
classrooms for classes and exams, creating students’ grades lists and making them public, keeping a record 
of student’s attendance, as well as supporting students’ internships and mobility programmes. 

4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à leccionação do ciclo de estudos. 
No que respeita à categoria dos funcionários não docentes, 13 são Técnicos Superiores, 6 Assistentes 
Técnicos, 1 Coordenador Técnico, 3 Técnicos de Informática e 2 Especialistas de Informática. Quanto ao grau 
académico, 19 são licenciados, 3 concluíram o ensino secundário, 1 concluiu o 11.º ano e 2 possuem o grau de 
mestre. Além disso, de entre estes funcionários não docentes, um concluiu um CET, um possui uma pós-
graduação, um frequenta um curso de mestrado e dois frequentam um curso de doutoramento.

4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study programme. 
Members of the non-academic staff are included in several professional groups: 13 are Técnicos Superiores 
(senior technicians), 6 Assistentes Técnicos (technical assistants), 1 Coordenador Técnico (technical 
coordinator), 3 Técnicos de Informática (computer technicians), and 2 Especialistas de Informática (computer 
specialists). Concerning academic degrees, 19 hold an undergraduate degree (one of them also holds a 
postgraduate degree), 3 completed secondary education (one also completed a Technology Specialization 
Course (CET)), 1 completed the next-to-last year of secondary education, and 2 hold a Master degree. One of 
these workers is also attending a Master degree, and two a Doctor degree.

4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente. 
A avaliação de desempenho do pessoal não docente é efetuada através do SIADAP (Sistema Integrado de 
Avaliação de Desempenho na Administração Pública). O processo de avaliação segue assim o estipulado na 
Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, estando inclusivamente em preparação um regulamento de adequação 
daquele sistema à organização de uma instituição de ensino superior, uma vez que apresenta características 
particulares, pouco comuns ao sistema da administração pública no seu todo. 

4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance. 
Non-academic staff assessment is made under the SIADAP (performance assessment in public administration), 
and follows the established in Law no. 66-B/2007, dated December 28. Nevertheless, a specific regulation for 
higher education institutions is being prepared, since these have different characteristics from other public 
administration institutions.

4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente. 
Anualmente o IPL apresenta um plano formativo orientado para as estratégias, inovação e gestão, 
desenvolvimento de competências técnicas, científicas e comportamentais necessárias ao bom desempenho 
dos seus colaboradores. O plano contempla o desenvolvimento de ações dirigidas às diferentes categorias 
profissionais, com o objetivo de promover a igualdade de oportunidades e igualdade de géneros.
Quer nos Estatutos, quer no Plano Estratégico (2010/2014), o IPL manifesta a intenção de prestar um serviço 
público de qualidade, bem como de desenvolver programas de qualificação dos seus corpos docente e não 
docente. Do Plano, ou através de formações Não Planeadas, constam as diferentes temáticas: “Direito”, 
“Literacia Informática”, “Gestão”, “Desenvolvimento Pessoal”, “Comunicação” e “Segurança no Trabalho”. Os 
conteúdos programáticos das formações visam o reforço das competências dos colaboradores no sentido de 
produzir um serviço de qualidade e de valor acrescentado à comunidade envolvente.

4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff. 

Each year IPL presents a training programme guided towards strategies, innovation and management, and the 
development of the necessary technical, scientific and behavioural skills for a good staff performance. This 
programme includes several activities for various professional groups, aiming at promoting equal 
opportunities and gender equality.

The Statutes of the Polytechnic Institute of Leiria and its Strategic Plan for 2010/2014 are prove of the 
institute’s intention of providing a quality public service, as well as developing qualification programmes for 
both academic and non-academic staff. The institute’s training programme comprises many fields, such as 
Law, Computer Literacy, Management, Personal Development, Communication, and Workplace Safety. This 
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training programme aims at enhancing staff skills, in order to provide a quality added-value service to the 
community.

5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.1. Caracterização dos estudantes

5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género, idade, região de 
proveniência e origem socioeconómica (escolaridade e situação profissional dos pais).

5.1.1.1. Por Género

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.3. Por Região de Proveniência

5.1.1.4. Por Origem Socioeconómica - Escolaridade dos pais

5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 95.8

Feminino / Female 4.2

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 23.7

20-23 anos / 20-23 years 50

24-27 anos / 24-27 years 19.5

28 e mais anos / 28 years and more 6.8

5.1.1.3. Caracterização por região de proveniência / Characterisation by region of origin

Região de proveniência / Region of origin %

Norte / North 2.6

Centro / Centre 87.4

Lisboa / Lisbon 6.8

Alentejo / Alentejo 0.5

Algarve / Algarve 1.6

Ilhas / Islands 1.1

Estrageiro / Foreign 0

5.1.1.4. Caracterização por origem socioeconómica - Escolaridade dos pais / By Socio-economic origin –
parents' education

Escolaridade dos pais / Parents %

Superior / Higher 12.7

Secundário / Secondary 22.4

Básico 3 / Basic 3 22.7

Básico 2 / Basic 2 16.2

Básico 1 / Basic 1 16.8
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5.1.1.5. Por Origem Socioeconómica - Situação profissional dos pais

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular

5.1.3. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.

5.2. Ambiente de Ensino/Aprendizagem 

5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos 

estudantes. 
O Coordenador de Curso (CC) e a comissão científico-pedagógica exercem atividades de apoio aos 
estudantes, aconselhamento e esclarecimento relativamente a questões académicas ou pedagógicas, por 
exemplo no âmbito do plano de estudos personalizado (estatuto de estudante a tempo parcial). O núcleo de 
estudantes tem também um papel ativo no acompanhamento dos estudantes. Todos eles se mantêm à 
disposição dos estudantes (incluindo o e-mail) para o acompanhamento e aconselhamento sobre os seus 
problemas. O curso goza de um excelente ambiente de entreajuda entre estudantes e corpo docente. Caso seja 
necessário, os estudantes são encaminhados para o SAPE (Serviço de apoio ao Estudante, que fornece apoio 
académico e psicológico - http://sape.ipleiria.pt/), e por vezes para o provedor do Estudante (que tem o 
propósito de defender e promover os direitos dos estudantes - http://provedordoestudante.ipleiria.pt/).

5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path. 
The Degree Coordinator (CC) and scientific-pedagogical commission, support and counsel the students on 
academic issues, for example in the context of personalized study plan (status of part-time student). The 
students association also has an active role in this process. All of them are available to assist students on their 
problems (including by e-mail). There is a good and cooperative atmosphere between students and the 
degree's most nuclear teachers when solving student's problems is concerned. If necessary, students are 
referred to the SAPE (Student Support Service, which provides psychological support - http://sape.ipleiria.pt/), 
and sometimes to the students’ Ombudsman (who is meant to defend and promote the rights of students -
http://provedordoestudante.ipleiria.pt/).

5.1.1.5. Caracterização por origem socioeconómica - Situação profissional dos pais / By socio-economic origin 
– parents' professional situation

Situação profissional dos pais / Parents %

Empregados / Employed 62.7

Desempregados / Unemployed 23.3

Reformados / Retired 2.9

Outros / Others 11.1

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular / Number of students per curricular year

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number

1º ano curricular 72

2º ano curricular 64

3º ano curricular 54

190

5.1.3. Procura do ciclo de estudos / Study cycle demand

2011/12 2012/13 2013/14

N.º de vagas / No. of vacancies 40 40 40

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 36 20 22

N.º colocados / No. enrolled students 41 20 27

N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 36 18 22

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 111.9 120.9 114.9

Nota média de entrada / Average entrance mark 136.4 133.1 139.6
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5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica. 
A coordenação de curso, além de um acompanhamento continuado durante o ano, promove reuniões 
periódicas com os estudantes.
Aos estudantes do 1.º ano são apresentados os serviços ao dispor: Serviços Académicos, Serviços de 
Informática, Biblioteca, SAPE, entre outros. É disponibilizado o Guia de Integração na ESTG.
O Provedor do Estudante aprecia queixas e reclamações dos estudantes e formula recomendações genéricas 
de acautelamento dos seus interesses. O SAPE promove atividades de integração e adaptação, à instituição e 
à cidade. São promovidas atividades diversas em que os estudantes mais experientes, em parceria com o 
Núcleo de Estudantes do curso e a Associação de Estudantes assumem um papel central no acolhimento e 
acompanhamento dos novos estudantes.
Tem dinamizado uma formação sobre Tutorado, tendo como público-alvo os docentes, e visando promover o 
reforço do acompanhamento dos estudantes do 1.º ano.

5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community. 

The course coordinator provides student support available during the hole year and carries out periodic 
meetings with the students. First year students are also provided with additional support on the following 
services: Academic Services, Information & Technology Services, Library, SAPE, among others. Students may 
also find a student handbook in the institute’s website.
The Student's Ombudsman analyses students’ complaints, making generic recommendations, in order to 
safeguard students’ best interests, providing pedagogical and social support.
The course coordinator and SAPE promote reception activities for fresh students, in order to promote 
integration and adaptation. It also organizes several activities, where more experienced students help the fresh 
new ones, in order to promote a tighter union among student’s.
SAPE promotes a training on tutoring, having lecturers as the target group, aiming to increase new students’ 
support.

5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego. 

No IPL existem medidas de financiamento e emprego para estudantes, durante a frequência do curso e para os 
finalistas. Neste âmbito, destacam-se a bolsa permanente de emprego para estudantes promovida pelos 
Serviços de Ação Social (SAS), os protocolos de financiamento com instituições bancárias e o Fundo de Apoio 
Social a Estudantes (FASE).
Aos diplomados do IPL é disponibilizada, desde dezembro de 2007, uma Bolsa de Emprego on-line (BE), que 
além de divulgar ofertas de emprego e permitir o contacto entre empresas e diplomados, efetua várias 
atividades de divulgação de informação sobre ações de estímulo ao empreendedorismo.
Também o Centro de Transferência e Valorização do Conhecimento (CTC/OTIC) age como mediador e 
estimulador do empreendedorismo, sendo um interlocutor entre o tecido empresarial e o IPL.
A proximidade de docentes do curso com algumas empresas, é também um canal privilegiado de 
empregabilidade.

5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities. 
IPL provides funding and employment possibilities to students. For current IPL students the offer goes from a 
dedicated website, developed by the institute’s social support services, with job offers on different fields of 
study, to funding agreements with banks, and the students social support fund (FASE). Since December 2007, 
IPL graduates have also access to that platform with job offers, as well as information, projects and activities 
that encourage and promote entrepreneurship, and which allows them to interact with companies and other 
graduates. The Technology Transfer Information Centre (CTC/OTIC) is an agent which facilitates, promotes, 
and encourages entrepreneurship, as well as an intellectual property manager, and an intermediary between 
economic agents and IPL.
The close relationship between teachers and some companies has been also a channel for student's hiring.

5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo 
ensino/aprendizagem. 

São realizados inquéritos pedagógicos semestrais aos estudantes, avaliando: unidades curriculares; atividade 
docente; envolvimento do estudante na unidade curricular; aferição do número de horas de trabalho. Estes 
inquéritos são definidos e geridos pelo Conselho Pedagógico (CP) tendo como principal objetivo a melhoria 
do processo de ensino/aprendizagem e a melhoria das capacidades e competências obtidas pelos estudantes 
e a consequente facilidade de ingresso no mercado de trabalho. A Coordenação de Curso age, junto dos 
responsáveis pelas UCs que eventualmente tenham evidenciado algum problema, no sentido de propor 
medidas para a melhoria, materializadas em estratégias de ensino/recuperação/avaliação alternativas.
Os resultados destes inquéritos são disponibilizados aos docentes das disciplinas na plataforma Moodle 
(http://ead.ipleiria.pt).

5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process. 
Pedagogical surveys are conducted every six months with students, assessing: courses, teaching activities, 
student involvement in the courses, and number of work hours. These surveys defined and managed by the 
Pedagogic Council (CP) have as main objective the improvement of the teaching/learning process, improving 
capabilities and skills gained by the students and the consequent ease of entry into the labor market. The 
Coordination of the Degree acts, along with the CP and the responsible for the courses, which may have 
evidenced a problem, to propose measures for improvement, materialized in alternative teaching 
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strategies/recovery/assessment. The results of these surveys are made available to each subject teachers on 
Moodle platform (http://ead.ipleiria.pt).

5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos. 
O Gabinete de Mobilidade e Cooperação Internacional (GMCI) trata das questões respeitantes à mobilidade e 
cooperação do Instituto e unidades orgânicas nos planos nacional e internacional. São organizadas 
anualmente sessões de apresentação dos programas de mobilidade junto dos estudantes, apelando-se à sua 
participação. A coordenação de curso faz o acompanhamento das candidaturas e dá apoio na elaboração dos 
planos de creditação de UC’s. O GMCI apoia os contactos com potenciais novas instituições parceiras, 
existindo bolsas para visitas exploratórias de docentes a essas instituições. Desde 2008 que o IPL dispõe de 
um Regulamento de Creditação da Formação e Experiência Profissional que contempla a creditação da 
formação realizada no âmbito de ciclos de estudos superiores em estabelecimentos de ensino superior 
nacionais ou estrangeiros, quer a obtida no quadro da organização decorrente do Processo de Bolonha, quer a 
obtida anteriormente.

5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits. 
The Mobility and International Cooperation Office (GMCI) is responsible for all issues on national and 
international mobility and cooperation of the institute and its schools (article 106 (8) of the Statutes of the 
Polytechnic Institute of Leiria). Each year, the GMCI organizes public sessions to present the mobility 
programs among students. The degree coordination (CC) makes frequent appeals to student participation in 
these programs. The CC provides assistance on the learning agreement's elaboration. The GMCI supports new 
contacts with potential partner institutions. Grants for exploratory visits are given to teachers in order to travel 
to these institutions. Since 2008, IPL has a regulation on credit transfer of previous study, work experience and 
other training, which includes transferring credits of undergraduate/graduate degrees from national and 
international higher education institutions (Bologna or pre-Bologna).

6. Processos

6.1. Objectivos de ensino, estrutura curricular e plano de estudos 

6.1.1. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes, 
operacionalização dos objectivos e medição do seu grau de cumprimento. 

O ciclo de estudos visa formar licenciados em Engenharia Automóvel, assumindo os princípios orientadores 
da Declaração de Bolonha. Nesse sentido, pretende-se proporcionar uma base sólida de conhecimentos, 
capacidades e atitudes que permita, ao futuro licenciado, desenvolver e manifestar as competências definidas 
pelos Descritores de Dublin para o 1ºciclo, decorrentes do projeto Tuning. Assim, as competências definidas 
no artigo 5.ºdo Decreto-Lei n.º74/2006 para obtenção do grau de licenciado, bem como o disposto no nº3 do 
artigo 8ºdo mesmo Decreto-Lei, foram as linhas orientadoras na organização do ciclo de estudos e na 
definição das competências e objetivos a atingir em cada uma das unidades curriculares. 

Deste modo, a licenciatura visa assegurar, predominantemente, a formação de licenciados polivalentes com 
elevada qualificação científica, técnica, ética e profissional, que lhes permita enfrentar a diversidade de 
solicitações apresentadas pelo sector automóvel e os habilite a desempenhar funções técnicas especializadas 
em empresas e entidades daquele sector de atividade, quer sejam de serviços, de comércio ou industriais.

Os objetivos da aprendizagem são operacionalizados respeitando as metodologias aprovadas nos meios 
académicos relevantes, tendo sido acentuado o carácter teórico-prático e prático das unidades curriculares, 
procurando contrariar a tendência para metodologias de tipo expositivo. Mais ainda, foi promovida a utilização 
de trabalhos práticos laboratoriais e miniprojectos em diversas unidades curriculares, como instrumento de 
aquisição de competências de aplicação de conhecimentos, resolução de problemas, recolha de informação e 
formulação de juízos, bem como de desenvolvimento de competências de comunicação e trabalho em equipa.

As unidades curriculares de Projeto Automóvel I e II, que decorrem durante o 5ºe 6ºsemestre e onde os alunos 
têm a oportunidade de integrar conhecimentos e desenvolver competências, têm sido também um instrumento 
de aferição do cumprimento dos objetivos do curso, uma vez que permitem avaliar competências de natureza 
diversa (instrumentais, interpessoais e sistémicas).
Por outro lado, o grau de cumprimentos dos objetivos é também aferido através de um contacto próximo com 
as empresas como potencial empregador, que se têm mostrado satisfeitas com as competências 
demonstradas pelos licenciados em Engenharia Automóvel. Este contacto tem sido mantido através de 
parcerias no desenvolvimento de projetos, na realização de estágios de verão, ou na dinamização de 
seminários técnicos.

6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study programme, and 
measurement of its degree of fulfillment. 

The aim of the degree is to form Automotive Engineers, according to the guiding principles of the Bologna 
Declaration. The definition of the degree plan was made following the Tuning study results and the skills 
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defined by the Dublin Descriptors. The guidelines used in the organization of the degree respect the 
competences required by article 5 of Law no. 74/2006 for obtaining the degree, as well as the provisions of 
paragraph 3 of Article 8. 

Thus, the degree aims to ensure the formation of polyvalent graduates with high scientific, technical, ethical 
and professional qualification, enabling them to face the diversity of requests made by the automotive sector 
and will enable them to perform specialized technical functions in companies and entities in that sector of 
activity, whether services, Commercial or industrial, complemented with cultural, social and ethical values.

The learning objectives respect the methodologies approved by other relevant academia. Namely, an emphasis 
has been given to the practical character of the curricular units (UC’s) as opposed to a lecture based approach. 
Moreover, the use of practical laboratory assignments in various UC’s was promoted, as a tool for acquiring 
skills to apply knowledge, problem solving, gathering information and making judgments, as well as 
development of communication and team work skills.
The Automotive Project I and II UC’s, in the 5th and 6th semesters, where students have the opportunity to 
integrate knowledge and develop skills, have also been an instrument for measuring the achievement of the 
degree’s objectives, since they allow to evaluate several skills that will be useful in the professional life. 
Moreover, the success in this process is also measured through a close contact with potential employer 
companies, which give good feedback about the skills demonstrated by graduates in Automotive Engineering. 
This cooperation has been maintained through partnerships in projects, summer internships or in the 
promotion of technical seminars, among others.

6.1.2. Demonstração de que a estrutura curricular corresponde aos princípios do Processo de Bolonha. 
O plano de estudos foi elaborado no quadro da implementação do processo de Bolonha, tendo em conta as 
especificidades da formação de engenheiros automóveis, cujas competências se encontram de acordo com 
referências internacionais da mesma área. O plano curricular do curso promove a empregabilidade e a 
mobilidade dos formandos na medida em quem oferece uma formação de banda larga, com uma estrutura 
semelhante à praticada em outras instituições nacionais e europeias, proporcionando aos alunos a capacidade 
de se adaptarem a diferentes contextos profissionais.
A estrutura curricular visa responder aos princípios do Processo de Bolonha, porquanto:
- o 1ºano do curso é no essencial composto por UC’s de introdução ou de ciências base, de forma a introduzir 
os conhecimentos básicos da área, sustentar os conhecimentos adquiridos no secundário e permitir o seu 
desenvolvimento e aprofundamento;
- no 2ºe 3ºanos as UC’s são predominantemente das áreas específicas abordadas no ciclo de estudos 
(tecnologia mecânica automóvel, tecnologia eletrónica automóvel e ciências complementares, nomeadamente 
na área da gestão) o que permite atingir níveis avançados de conhecimento nestas áreas.
- o curso apresenta um caráter profissionalizante através da presença de uma forte componente laboratorial 
em muitas das UC’s, incluindo a UC de projeto, que decorre no último ano do curso, que proporcionam as 
condições para o desenvolvimento de trabalho experimental que permite a integração e aplicação dos 
conhecimentos e saberes adquiridos às atividades concretas do respetivo perfil profissional.

6.1.2. Demonstration that the curricular structure corresponds to the principles of the Bologna process. 
The syllabus has been prepared within the framework of the implementation of the Bologna process, taking 
into account the specifics of the formation of automotive engineers, whose skills are defined accordingly to 
similar international references. The curriculum of the degree has a broadband nature and uses a structure 
similar to that practiced in other national and European institutions, promoting employability and mobility of 
trainees and giving students the ability to adapt to different professional contexts.
The curriculum aims to meet the principles of the Bologna Process, because:
- The 1st year of the degree is essentially composed of introductory UC's or UC’s of basic sciences, in order to 
introduce the basic knowledge in the area;
- In the 2nd and 3rd years of the degree, UC's are predominantly of the specific areas covered in the study 
cycle (automotive mechanical technology, automotive electronic technology and complementary sciences, 
namely in management area) which provides advanced levels of knowledge in these areas.
- The degree is highly professionalizing due to a strong laboratory component in many of the UC's, including 
the Automotive Project UC’s, which provide the conditions for the development of experimental work that 
enables the integration and application of knowledge and the understanding of the specific activities of the 
desired professional profile.

6.1.3. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho. 

Anualmente é elaborado um relatório de avaliação do curso por parte da Comissão Científico-Pedagógica do 
Curso (incluindo os estudantes), que é depois analisado pelo Conselho Técnico Científico e pelo Conselho 
Pedagógico. No seguimento desta apreciação são elaboradas propostas de alteração ao plano de estudos, de 
atualização científica das unidades curriculares, de reforço da complementaridade entre elas, de adoção de 
novos métodos de trabalho e de implementação de medidas que motivem nos alunos para uma adesão ativa 
ao processo formativo.
Estes procedimentos visam a contínua melhoria da qualidade do curso e têm início em reuniões efetuadas 
todos os semestres entre a coordenação de curso e os responsáveis pelas UC’s e os estudantes.

6.1.3. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating. 

An annual report is elaborated by the Scientific-Pedagogical Commission of the degree (including students).
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This report is then subjected to the evaluation of the technical and scientific council, and pedagogical council.
Following this assessment some changes may be proposed to the curriculum. The complementarity between 
curricular units is checked and the adoption of new working methods and implementation of actions to 
motivate students adherence to the training process are proposed. These procedures promote a continuous 
improvement of the degree and are based at meetings held every semester between the degree coordinator 
and the teachers responsible for each UC, as well as the student.

6.1.4. Modo como o plano de estudos garante a integração dos estudantes na investigação científica. 
As unidades curriculares (UC’s) mais vocacionadas para a integração dos estudantes na investigação 
científica são as UC’s de Projeto Automóvel I e II. Nestas UC’s os alunos realizam frequentemente trabalhos de 
investigação e/ou desenvolvimento. 
Existem ainda alguns seminários e workshops de âmbito extracurricular organizados em parceria para 
estudantes dos ciclos de licenciatura e mestrado de modo a estimular o interesse e a apetência para a 
investigação científica.

6.1.4. Description of how the study plan ensures the integration of students in scientific research. 
The curricular units (UC's) most suited for the integration of students in scientific research are the UC's of 
Automotive Project I and II. In this UC’s, students conduct research and development tasks. 
There are also some extracurricular seminars and workshops organized jointly for students of this degree and 
of master degree in order to stimulate interest for scientific research.

6.2. Organização das Unidades Curriculares 

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa IX - Análise Matemática

6.2.1.1. Unidade curricular:
Análise Matemática

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Isabel Gonçalves Mendes: 1TP, total 75 horas; 1OT, total 5 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Svilen Stanimirov Valtchev: 1TP, total 75 horas; 1OT, total 5 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

C=Objetivos/Competências:
C1. Conhecimento e compreensão – conhecimentos e compreensão de conceitos matemáticos e as suas 
propriedades
C2. Aplicação de conhecimentos e compreensão – capacidade em relacionar conceitos matemáticos; 
Capacidade em interpretar gráficos e outras formas de visualização; Capacidade em aplicar conceitos 
matemáticos na modelação e resolução de problemas ligados às ciências da engenharia
C3. Formulação de juízos – Capacidade em usar um espírito crítico na análise dos resultados obtidos
C4. Competências de comunicação – Capacidade em usar simbologia matemática correta na resolução de 
exercícios e problemas
C5. Competências de aprendizagem – Capacidade em estudar autonomamente

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
S=Objectives/Skills:
S1. Knowledge and understanding – Knowledge and understanding of mathematical concepts and their 
properties
S2. Applying knowledge and understanding - Ability to relate concepts; Ability to interpret charts and other 
forms of visualization; Ability to apply mathematical concepts in modeling and solving problems related to 
engineering sciences.
S3. Making judgments - Ability to use a critical analysis of the results obtained.
S4. Communication skills – Ability to use correct mathematical symbolism in problem solving.
S5. Learning skills - Ability to study independently

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Funções trigonométricas inversas
1.1. Definição, domínio, contradomínio, representação gráfica
2. Cálculo diferencial em IR
2.1. Definição de derivada, derivabilidade e continuidade
2.2. Regras de derivação e regra de Cauchy
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2.3. Extremos relativos e problemas de otimização
3. Primitivas e cálculo integral em IR
3.1. Primitivas (imediatas, por partes, por substituição de variável e de frações racionais)
3.2. Equações diferenciais de variáveis separáveis
3.2. Integral definido; Teorema fundamental do cálculo integral
3.3. Cálculo de áreas e volumes de sólidos de revolução
4. Funções reais de várias variáveis reais
4.1. Definição, domínio, curvas de nível e representação gráfica
4.2. Limites e continuidades
4.3. Derivadas parciais, vetor gradiente, derivadas direcionais e regra da cadeia
4.4. Extremos livres e condicionados
5. Integrais duplos
5.1. Definição, Teorema de Fubini e inversão da ordem de integração
5.2. Integrais duplos em coordenadas polares e aplicações

6.2.1.5. Syllabus:
1. Inverse trigonometric functions
1.1. Definition, domain, codomain and graph
2. Differential calculus in IR
2.1. Derivative of a function, differentiability and continuity
2.2. Derivations rules and Cauchy’s rule
2.3. Extrema point and optimization problems
3. Primitives and integral calculus in IR
3.1. Primitives (immediate, by parts, by variable substitution, and rational fractions)
3.2. Differential equations of separable variables
3.3. Definite integral; Fundamental Theorem of integral calculus
3.4. Areas and volumes of solids of revolution
4. Real functions of several real variables
4.1. Definition, domain, contours, and graph
4.2. Limits and continuity
4.3. Partial derivatives, gradient vector, directional derivatives and chain rule
4.4. Extrema points and optimization problems
5. Double integrals
5.1. Definition, Fubini’s theorem and change of order of integration
5.2. Double integrals in polar coordinates and applications

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
1. Funções trigonométricas inversas (C1, C2, C3, C4, C5)
2. Cálculo diferencial em IR (C1, C2, C3, C4, C5)
3. Primitivas e cálculo integral em IR (C1, C2, C3, C4, C5)
4. Funções reais de várias variáveis reais (C1, C2, C3, C4, C5)
5. Integrais duplos (C1, C2, C3, C4, C5)

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
1. Inverse trigonometric functions (S1, S2, S3, S4, S5)
2. Differential calculus in IR (S1, S2, S3, S4, S5)
3. Primitives and integral calculus in IR (S1, S2, S3, S4, S5)
4. Real functions of several real variables (S1, S2, S3, S4, S5)
5. Double integrals (S1, S2, S3, S4, S5)

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
EP = Ensino Presencial
EP1. Ensino teórico-prático 
EP1.1. Apresentação dos conceitos de Análise Matemática;
EP1.2. Exemplificação,
EP1.3. Resolução de exercícios e problemas
EP2. Orientação tutorial (Sessões de esclarecimento de dúvidas)

AA = Aprendizagem Autónoma
AA1. Estudo 
AA1.1. Leitura da bibliografia recomendada
AA1.2. Resolução de exercícios
AA2. e-aprendizagem (Conteúdos de aprendizagem disponíveis no Moodle)

AP =Avaliação Periódica
AP1. Desempenho (D) : Quatro provas escritas (P1, P2, P3 e P4) a realizar ao longo do semestre(em sala de 
aula). Cada prova escrita vale 1 valor em 20. D= P1+P2+P3 +P4
AP2. Prova Escrita Global (T): Prova escrita global a realizar despois do período de aulas. Nota mínima de 9 
valores em 20 na prova escrita global. 
Classificação Final: CF=D+0,8*T
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AE = Avaliação por exame
Exame Normal, Recurso e Especial: Exame escrito individual

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
CT = Contact Teaching
CT1. Theoretical practices lectures (Presentation of the concepts of mathematical analysis)
CT1.1. Examples and solving exercises 
CT1.2. Problems
CT3. Tutorial (Sessions to conduct the learning process)

AL = Autonomous Learning
AL1. Study 
AL1.1. Excerpts reading from recommended literature
AL1.2. Resolution of recommended exercises
AL2. e-learning (Learning contents in Moodle)

PA = Periodic assessment
PA.1.1. Assessment test in classes (D): Four written tests (P1, P2, P3 e P4). Each test scores 1 point in 20. D= 
P1+P2+P3 +P4
PA.1.2. Global written test (T): Written test after the end of the classes period. (9 min / 20 ). Final standings: 
CF=D+0,8*T

FA = Final Assessment
Final individual examination

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

EP = Ensino Presencial
EP1. Ensino teórico-prático
EP1.1. Apresentação dos conceitos de Análise Matemática (C1) 
EP1.2. Exemplificação (C1, C2, C3, C4)
EP1.3. Resolução de exercícios e problemas (C1, C2, C3, C4)
EP2. Orientação tutorial (Sessões de esclarecimento de dúvidas) (C1, C2, C3, C4, C5)

AA = Aprendizagem Autónoma
AA1. Estudo
AA1.1. Leitura da bibliografia recomendada (C1, C2, C5)
AA1.2. Resolução de exercícios (C1, C2, C3, C4)
AA2. e-aprendizagem (Conteúdos de aprendizagem disponíveis no Moodle) (C1, C2, C3, C4, C5)

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
CT = Contact Teaching
CT1. Theoretical practices lectures (Presentation of the concepts of mathematical analysis)(S1)
CT1.1. Examples and solving exercises (S1, S2, S3, S4)
CT1.2. Problems (S1, S2, S3, S4)
CT2. -Tutorial (Sessions to conduct the learning process) (S1, S2, S3, S4, S5)

AL = Autonomous Learning
AL1. Study 
AL1.1.Excerpts reading from recommended literature (S1, S2, S5)
AL1.2. Resolution of recommended exercises (S1, S2, S3, S4)
AL2. e-learning (Learning contents in Moodle) (S1, S2, S3, S4, S5)

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Anton, H., "Cálculo, um novo horizonte”, Vol. I e II, Bookman, 6.ª edição, 2000.
Anton, H., "Calculus, A New Horizon”, Sixth Edition, Wiley, 1999.
Apontamentos das aulas.
Larson, R., Hostetler, R., Edwards, B., "Cálculo", Vol. I e II, 8ª Edição, McGraw Hill, 2006.
Stewart, J., "Cálculo", Vol. I e II, 5ª Edição, Pioneira - Thomson Learning, 2006.

Mapa IX - Álgebra Linear

6.2.1.1. Unidade curricular:
Álgebra Linear

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
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Conceição Veloso Nogueira: 1TP, total 60 horas; 1/2TP, total 30 horas; 1OT, total 5 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Leonel da Silva Vicente: 1/2TP, total 30 horas; 1OT, total 5 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
C=Objetivos/Competências:
C1. Conhecimento e compreensão – Conhecer e compreender conceitos de Álgebra Linear e suas 
propriedades
C2. Aplicação de conhecimentos e compreensão – Capacidade em relacionar conceitos; Capacidade em 
modelar problemas envolvendo os conceitos de Álgebra Linear; Capacidade em resolver problemas mais 
abstratos envolvendo os conceitos de espaços vetoriais e transformações lineares; Capacidade em aplicar 
conceitos de Álgebra Linear na modelação e na resolução de problemas ligados às ciências de engenharia
C3. Formulação de juízos – Capacidade em usar um espírito crítico na análise dos resultados obtidos
C4. Competências de comunicação – Capacidade em usar simbologia matemática; Capacidade em atingir 
maior rigor e clareza no pensamento e na linguagem
C5. Competências de aprendizagem – Capacidade em estudar autonomamente

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
S=Objectives/Skills:
S1. Knowledge and understanding - To know and understand the concepts of linear algebra and its properties
S2. Knowledge and understanding application - To interconnect different contents; To model problems 
involving the concepts of linear algebra; To solve abstract problems using vector space and linear transforms 
contents; To use Linear Algebra contents solving engineering problems
S3. Making judgments - To use a critical analysis of the results.
S4. Communication skills - Ability to use mathematical symbols; Ability to achieve greater accuracy and clarity 
of thought and language
S5. Learning Skills - Ability of self-learning.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Vetores em IR^3
1.1. Produto escalar, vetorial e misto 
1.2. Equações vetoriais
2 Matrizes e Sist. Equações Lineares
2.1. Conceito de matriz. Exemplos de matrizes simples. Operações matriciais
2.2. Dependência linear e característica de uma matriz. Condensação de Gauss
2.3. Inversa de uma matriz
2.4. Equações matriciais
2.5. Sist. de equações lineares
3 Determinantes
3.1. Definição 
3.2. Regras de cálculo do determinante de uma matriz
3.3. Prop. dos determinantes
3.4. Teorema de Laplace
3.5. Matriz adjunta e matriz inversa
3.6. Regra de Cramer
4 Espaços Vetoriais
4.1. Espaços vetoriais
4.2. Propriedades
4.3. Subespaços vetoriais
4.4. Combinação linear de vetores/Dependência linear
4.5. Subespaços vetoriais gerados
4.6. Base e dimensão; Mudanças de base
4.7. Valores e vetores próprios 
4.8. Diagonalização de matrizes
5 Transformações Lineares
5.1. Transformações lineares
5.2. Núcleo; imagem
5.3. Matriz canónica associada
5.4. Transformações lineares planas

6.2.1.5. Syllabus:
1. Vectors in IR^3
1.1. Dot product; Cross product; Scalar triple product
1.2. Vectors calculus
2. Matrices and Systems of Linear Equations
2.1. Notation and terminology; Operations on matrices
2.2. Linear independence and characteristic of a matrix. Gauss elimination
2.3. Inverse of a matrix
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2.4. Matrices equations
2.5. Systems of Linear Equations
3. Determinants
3.1 Definition
3.2. Determinants expressions of 2x2 and 3x3 matrices
3.3. Determinant properties
3.4. Laplace’s Theorem
3.5. Adjoint and inverse matrix
3.6. Cramer’s rule
4 Vectors spaces
4.1. Vectors spaces
4.2. Properties and Subspaces
4.3. Linear combination; Linear independence
4.4. Space spanned
4.5. Basis and dimension of a subspace; Basis change
4.6. Eigenvalues and eigenvectors
4.7. Matrix diagonalization
5 Linear Transformations
5.1. Linear transformation
5.2. Kernel, nullity, range and rank of a linear transformation
5.3. Canonical matrix transformation
5.4. Linear transformations on IR^2

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
1. Vetores em IR^3 (C1, C2, C3, C4, C5)
2. Matrizes e Sistemas de Equações Lineares (C1, C2, C3, C4, C5)
3. Determinantes (C1, C2, C3, C4, C5)
4. Espaços Vetoriais (C1, C2, C3, C4, C5)
5. Transformações Lineares (C1, C2, C3, C4, C5)

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
1. Vectors in IR^3 (C1, C2, C3, C4, C5)
2. Matrices and Systems of Linear Equations (C1, C2, C3, C4, C5)
3. Determinants (C1, C2, C3, C4, C5)
4. Vectors spaces (C1, C2, C3, C4, C5)
5. Linear Transformations (C1, C2, C3, C4, C5)

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
EP=Ensino Presencial
EP1. Ensino teórico-prático (Aulas de exposição da matéria teórica, alternada com apresentação de exemplos 
e resolução de exercícios; Acompanhamento dos alunos na resolução de exercícios e no esclarecimento de 
dúvidas)
EP2. Orientação tutorial (Sessões de orientação pessoal, orientação do trabalho individual do aluno, 
esclarecimento de dúvidas)

AA = Aprendizagem Autónoma
AA1. Estudo (Leitura de excertos da bibliografia; Resolução de exercícios)
AA2. e-aprendizagem (Pesquisa de material relativo à UC)

AP = Avaliação Periódica (AP) - 2 módulos com mínimos de 8.0 cada:
AP1. Módulo1: Trabalho Prático (TP1) + Prova Escrita (PE1)
AP2. Módulo2: Trabalho Prático (TP2) + Prova Escrita (PE2)
CF = 0.15*TP1 + 0.45*PE1 + 0.1*TP2 + 0.3*PE2

AF = Avaliação Final - O aluno pode optar por:
AF1. Realizar exame completo; CF=Nota_Exame
AF2. Submeter-se à avaliação num dos módulos, se tiver mínimos no outro módulo na AP. CF = 
0.6*Nota_Módulo1 + 0.4*Nota_Módulo2

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
CT = Contact Teaching
CT1. Theoretical and practical teaching (The contents will be described, with several examples and exercises 
resolutions; Interaction with the students in the resolution of the exercises and answering their doubts)
CT2. Tutorial orientation (Sessions of personal orientation, in order to lead the learning of the class; Answer 
student’s doubts)

AL = Autonomous Learning
AL1. Home-study ( Reading parts of the bibliography; Solving exercises)
AL2. e-learning (Looking material concerning Linear Algebra)
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PA = Periodic Assessment - 2 modules with a minimum of 8.0 values:
PA1. 1 short written test (TP1) and 1 written test (PE1) 
PA2. 1 short test (TP2) and 1 test (PE2)
Final Classification = 0.15*TP1 + 0.45*PE1 + 0.1*TP2 + 0.3*PE2

FA = Final Assessment
FA1. One final individual written exam
FA2. Students can choose to do both modules or repeat one module, if and only if he obtained the minimal 
mark in the other module in the periodic assessment

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

EP1. Ensino Teórico-Prático (TP)
EP1.1. Aulas de exposição da matéria teórica, alternada com apresentação de exemplos e resolução de 
exercícios (C1, C2, C3) 
EP1.2. Acompanhamento dos alunos na resolução de exercícios e no esclarecimento de dúvidas (C2, C3, C4, 
C5)
EP2. Orientação tutorial (OT) 
EP2.1. Sessões de orientação pessoal para conduzir o processo de aprendizagem, nomeadamente orientar o 
trabalho individual do aluno e esclarecer dúvidas (C1, C2, C3, C4, C5)

AA1. Estudo 
AA1.1. Leitura de excertos da bibliografia recomendada (C1, C2, C5)
AA1.2. Resolução de exercícios recomendados (C2, C3, C4, C5)
AA2. e-aprendizagem (C5)

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

EP1. Theoretical and practical teaching (TP)
EP1.1. The contents will be described, with several examples and exercises resolutions (C1, C2, C3)
EP1.2. Interaction with the students in the resolution of the exercises and answering their doubts (C2, C3, C4, 
C5)
EP2. Tutorial orientation 
EP2.1. Sessions of personal orientation, in order to lead the learning of the class; including guiding the work of 
the student’s and answer student’s doubts (C1, C2, C3, C4, C5)

AL1. Home-study 
AL1.1. Reading parts of the bibliography of the cours (C1, C2, C5)
AL1.2. Resolution of exercises (C2, C3, C4, C5)
AL2. e-learning (C5)

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Anton, H., Rorres, C., Álgebra Linear com Aplicações, 8ed, Bookman, 2001.
Anton, H., Rorres, C., Elementary Linear Algebra with Applications, 10th Edition, 2010.
Anton, H., Busby, R., Contemporary Linear Algebra, John Wiley & Sons, 2003.
Monteiro, A., Álgebra Linear e Geometria Analítica, McGraw-Hill, 2001.
Giraldes, E., Fernandes, V. H., Santos, M. H., Álgebra Linear e Geometria Analítica, McGraw-Hill, 1994.
Steinbruch, A., Winterle, P., Introdução à Álgebra Linear, McGraw-Hill, 1990.

Mapa IX - Física

6.2.1.1. Unidade curricular:
Física

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Fernando António Videira Silvano: aulas T: 30h; aulas TP: 20h, aulas OT: 5h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Paulo Alexandre Pinheiro Gameiro: aulas TP: 30 h
Irene sofia Carvalho Ferreira: aulas 2PL: 30 h
Carlos Manuel da Costa Vieira: aulas 2PL: 30 h

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
C = Objetivos/Competências:
C1. Conhecimentos e compreensão dos princípios e leis da física
C2. Capacidade em relacionar conceitos físicos
C3. Capacidade em descrever exemplos práticos de aplicação
C4. Capacidade em resolver problemas envolvendo princípios físicos
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C5. Capacidade em criar modelos reais ou desenvolver experiências demonstrativas dos princípios
C6. Capacidade em usar um espírito crítico na análise dos resultados obtidos numérica ou experimentalmente

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
S = Objectives/Skills:
S1. Knowledge and understanding of the principles and laws of physics
S2. Ability to relate physical concepts
S3. Ability to describe practical application examples
S4. Ability to solve problems dealing with physical concepts
S5. Ability to create physical models or to develop demonstration experiments of those concepts
S6. Ability to analyze and criticize experimental and calculation results

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Sistema de unidades SI. Grandezas escalares e vectoriais. Força e momento de uma força
2. Sistemas de forças e equilíbrio estático de sistemas de forças bidimensionais e tridimensionais
3. Centros de massa e momentos de inércia de corpos bidimensionais e tridimensionais
4. Atrito estático
5. Estruturas reticuladas planas
6. Cinemática da partícula (coordenadas cartesianas, polares e normal-tangencial): movimentos de translação, 
rotação e projécteis
7. Dinâmica da partícula e do corpo rígido na translação, na rotação em torno de eixo fixo e no rolamento sem 
escorregamento
8. Vibrações livres da partícula e do corpo rígido (não amortecidas e amortecidas)

6.2.1.5. Syllabus:
1. International System of Units. Vectors and scalars. Force and moment
2. Systems of forces and equilibrium in two and three dimensions. Free-body diagrams
3. Centres of mass and moments of inertia of areas and of volumes
4. Static friction
5. Plane trusses
6. Kinematics of particles (Cartesian, polar and n-t systems): translation, rotation and plane motion
7. Kinetics of particles and of rigid bodies in translation, rotation about fixed axis and rolling without slipping
8. Mechanical free vibrations of particles and rigid bodies (undamped and damped)

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
1. Sistema de unidades SI. Grandezas escalares e vectoriais. Força e momento de uma força (C1 - C4, C6)
2. Sistemas de forças e equilíbrio estático de sistemas de forças bidimensionais e tridimensionais (C1 - C4, C6)
3. Centros de massa e momentos de inércia de corpos bidimensionais e tridimensionais (C1 - C6)
4. Atrito estático (C1 - C4, C6)
5. Estruturas reticuladas planas (C1 - C4, C6)
6. Cinemática da partícula (coordenadas cartesianas e polares): movimentos de translação, rotação e 
projécteis (C1 - C4, C6)
7. Dinâmica da partícula e do corpo rígido na translação, na rotação em torno de eixo fixo e no rolamento sem 
escorregamento (C1 - C6)
8. Vibrações livres da partícula e do corpo rígido (não amortecidas e amortecidas) (C1 - C6)

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
1. International System of Units. Vectors and scalars. Force and moment (S1 - S4, S6)
2. Systems of forces and equilibrium in two and three dimensions. Free-body diagrams (S1 - S4, S6)
3. Centres of mass and moments of inertia of areas and of volumes (S1 - S6)
4. Static friction (S1 - S4, S6)
5. Plane trusses (S1 - S4, S6)
6. Kinematics of particles (Cartesian coordinates and polar coordinates): translation, rotation and plane motion 
(S1 - S4, S6)
7. Kinetics of particles and of rigid bodies in translation, rotation about fixed axis and rolling without slipping 
(S1 - S6)
8. Mechanical free vibrations of particles and rigid bodies (undamped and damped) (S1 - S6)

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
EP = Ensino Presencial
EP1. Ensino Teórico (T)
EP1.1. Apresentação e discussão dos tópicos programáticos
EP1.2. Exemplificação e aplicação
EP2. Ensino Teórico-Prático (TP)
EP2.1. Modelação e resolução de problemas
EP2.2. Análise crítica de resultados
EP3. Ensino Prático e Laboratorial (PL)
EP3.1. Realização de experiências e elaboração de relatórios
EP3.2. Construção de material didáctico
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EP4. Orientação Tutorial (OT) - Acompanhamento do processo de aprendizagem em pequenos grupos ou de 
modo individual

AA = Aprendizagem Autónoma
AA1.1. Leitura de bibliografia recomendada
AA1.2. Resolução de exercícios recomendados
AA2.1. e-aprendizagem

AP = Avaliação Periódica
AP. Quatro testes on line (TOL) (20%)
AP. Cinco relatórios laboratoriais (PL) com mínimos de 10,0 valores (20%)
AP. Teste escrito final e presencial (EF) com mínimo de 9,0 valores (60%)

AF = Avaliação Final - Exame
AF. Exame escrito final – 100% ou Exame escrito final (60%) + TOL (20%) + PL (20%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

CT = Contact Teaching
CT1. Theoretical Classes (T)
CT1.1. Presentation and discussion of the different points of the syllabus
CT1.2. Examples and applications
CT2. Theoretical and Practical (TP)
CT2.1. Modelling and solving problems
CT2.2. Analysis and review of the solutions
CT3. Practical and Laboratorial (PL)
CT3.1. Conducting experiments and writting reports
CT3.2. Construction of teaching materials
CT4. Tutorial (OT) - Group or individual study sessions

AL = Autonomou Learning
AL1. Study
AL1.1. Studing from recommended texts
AL1.2. Exercise solving from recommended problems
AL2.1 E-learning

PA = Periodic Assessment
PA. Four on line tests (TOL) (20%)
PA. Five laboratory reports (PL) with minimum 10.0 values (20%)
PA. Final written test (60%)

FA = Final Assessment - Exam
FA. Written exam (100%) or Written exam (60%) + TOL (20%) + PL (20%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

EP1. Ensino Teórico (T)
EP1.1. Apresentação e discussão dos tópicos referentes aos conteúdos programáticos (C1, C2, C4, C6)
EP1.2. Exemplificação e aplicação a situações reais (C1 - C4, C6)
EP2. Ensino Teórico-Prático (TP)
EP2.1. Modelação e resolução de problemas (C1 - C6)
EP2.2. Análise crítica de resultados dos problemas (C1, C2, C4, C6)
EP3. Ensino Prático e Laboratorial (PL)
EP3.1. Realização de experiências de ilustração dos princípios e elaboração de relatórios (C1 - C6)
EP3.2. Construção de material didáctico (C3, C5)
EP4. Orientação Tutorial (OT) - Acompanhamento do processo de aprendizagem dos estudantes em pequenos 
grupos ou de modo individual em local e horário pré-definidos (C1 - C6)

AA1. Estudo
AA1.1. Leitura de excertos de bibliografia recomendada (C1 - C6)
AA1.2. Resolução de exercícios recomendados (C1 - C4, C6)
AA2. e-aprendizagem (C1 - C6)

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
CT1. Theoretical Classes (T)
CT1.1. Presentation and discussion of the different points of the syllabus (S1, S2, S4, S6)
CT1.2. Examples and applications (S1 - S4, S6)
CT2. Theoretical and Practical (TP)
CT2.1. Modelling and solving problems (S1 - S6)
CT2.2. Analysis and review of the solutions (S1, S2, S4, S6)
CT3. Practical and Laboratorial (PL)
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CT3.1. Conducting experiments and writting reports (S1 - S6)
CT3.2. Construction of teaching materials (S3, S5)
CT4. Tutorial (OT) - Group or individual study sessions (S1 - S6)

AL1. Study
AL1.1. Studing from recommended texts (S1 - S6)
AL1.2. Exercise solving from recommended problemsClassroom teaching (S1 - S4, S6)
AL2.1 E-learning (S1 - S6)

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Plataforma de gestão e disponibilização de conteúdos pedagógicos.
Meriam, J. L., Kraige, L. G., Mecânica para Engenharia, Estática, 6ª ed, LTC, 2009.
Meriam, J. L., Kraige, L. G., Mecânica para Engenharia, Dinâmica, 6ª ed, LTC, 2009
Beer, F. P., Johnston Jr,, E. R., Mecânica Vectorial para Engenheiros, Estática, 6ª ed., McGraw Hill, 1996.
Beer, F. P., Johnston Jr,, E. R., Mecânica Vectorial para Engenheiros, Dinâmica, 6ª ed., McGraw Hill, 1996.

Mapa IX - Programação

6.2.1.1. Unidade curricular:
Programação

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Nuno Carlos Sousa Rodrigues: 1T, total 30h; 1PL, total 45h; 1OT, total 5h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Paulo Manuel Almeida Costa: 1PL, total 45h; 1OT, total 5h
Rui Miguel de Carvalho Leal de Oliveira: 1PL, total 45h; 1OT, total 5h

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
C=Objetivos/Competências:
C1. Pretende-se fornecer aos estudantes bases sólidas da metodologia de programação estruturada e adquirir 
conhecimentos acerca de uma linguagem de alto nível, a linguagem C. Nomeadamente através do estudo de 
vários tipos de dados estruturados e formas de armazenamento dos mesmos
C2. Neste contexto é igualmente efetuado o desenvolvimento de algoritmos e estruturação de programas
C3. Capacidade de formulação de algoritmos para resolução de problemas
C4. Capacidade de estruturar um programa que resolva um determinado problema
C5. Capacidade de manipular os elementos básicos da programação que suportem a solução para um 
problema
C6. Capacidade de utilizar as estruturas de dados mais adequadas na resolução de um problema

CT=Competências Transversais:
CT1. Capacidade de estudar autonomamente
CT2. Capacidade de integração de conhecimentos em diferentes áreas
CT3. Capacidade de abstração na interpretação de problemas

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
S=Objectives/Skills:
S1. The main purpose is to provide students with the programming skills needed in order to develop simple 
data processing applications using the C language
S2. Development of algorithms and computer programs
S3. Capacity to develop algorithms that solve a specific problem
S4. Capacity to structure a computer program that solves a specific problem
S5. Capacity to manipulate basic programming skills that support a solution to a problem
S6. Capacity to use adequate data structures that better support the resolution of a problem

TS=Transversal skills:
TS1. Capacity to study individually
TS2. Capacity to integrate knowledge in several areas
TS3. Abstraction in problem interpretation

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Algoritmos
2. Linguagem C (introdução)
3. Estruturas de controlo
4. Funções
5. Vetores, matrizes e strings
6. Tipos estruturados
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7. Ficheiros

6.2.1.5. Syllabus:
1. Algorithms
2. C Language Basics
3. Control Structures
4. Functions
5. Arrays
6. Structured Types
7. Files

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

1. Algoritmos (C2, C3, CT1, CT2, CT3)
2. Linguagem C (C1, C4, C5, C6, CT2)
3. Estruturas de controlo (C1, C4, C5, C6, CT2)
4. Funções (C1, C4, C5, C6, CT2)
5. Vetores, matrizes e strings (C1, C4, C5, C6, CT2)
6. Tipos estruturados (C1, C4, C5, C6, CT2)
7. Ficheiros (C1, C4, C5, C6, CT2)

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
1. Algorithms (S2, S3, TS1, TS2, TS3)
2. C Language Basics (S1, S4, S5, S6, TS2)
3. Control Structures (S1, S4, S5, S6, TS2)
4. Functions (S1, S4, S5, S6, TS2)
5. Arrays (S1, S4, S5, S6, TS2)
6. Structured Types (S1, S4, S5, S6, TS2)
7. Files (S1, S4, S5, S6, TS2)

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
EP=Ensino Presencial
EP1. Ensino teórico 
EP1.1. Apresentação e discussão dos assuntos referidos no conteúdo programático
EP1.2. Elaboração de exercícios
EP2. Ensino prático-laboratorial
EP2.1. Estudo acompanhado
EP2.2. Apoio ao projeto
EP3. Orientação tutorial: Sessões de orientação pessoal, orientação do trabalho individual do aluno, 
esclarecimento de dúvidas

AA=Aprendizagem Autónoma
AA1. Estudo
AA1.1. Leitura de excertos da bibliografia recomendada
AA1.2. Resolução de exercícios
AA2. e-aprendizagem - Utilização dos recursos eletrónicos

AP=Avaliação periódica
AP. 50% prova escrita teórica (mín 8 val)
AP. 50% projeto (mín 8 val)

AE=Avaliação por exame
AE. 100% exame escrito teórico-prático
ou
AE. 50% exame teórico escrito (mín 8 val)
AE. 50% projeto entregue em época de avaliação periódica (mín 8 val)

ME=Melhorias de nota (avaliação por exame)
ME. 100% exame teórico-prático escrito

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
CT=Contact Teaching
CT1. Theoretical classes
CT1.1. Presentation of concepts
CT1.2. Resolution of exercises
CT2. Problem solving classes
CT2.1. Guided learning 
CT2.2. Support to the practical assignment
CT3. Tutorial personal sessions in small groups in order to conduct the individual learning process
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AL=Autonomous Learning
AL1. Study
AL1.1. Reading excerpts from the recommended bibliography.
AL1.2. Resolution of recommended exercises
AL2. e-learning - use of eletronic resources available and research tools 

PA=Periodic Assessment
PA. 50% Written theoretical examination (min 8 values) 
PA. 50% Practical assignment (min 8 values) 

FA=Final Assessment
FA. 100% Written theoretical-practical examination 
or
FA. 50% Written theoretical examination (min 8 values) 
FA. 50% Practical assignment from periodic assessment (min 8 values) 

GI=Grade Improvements (final assessment)
GI. 100% Written theoretical-practical examination

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

EP = Ensino Presencial
EP1. Ensino teórico (T)
EP1.1. Apresentação e discussão dos assuntos referidos no conteúdo programático (C1, C2, C3, C4, C5, C6, 
CT1, CT2, CT3)
EP1.2. Elaboração de exercícios (C2, C3, C4, C5, C6)
EP2. Ensino prático-laboratorial (TP)
EP2.1.Estudo acompanhado (C2, C3, C4, C5, C6, CT2, CT3)
EP2.2. Apoio ao projeto
EP3. Orientação tutorial (OT) - Sessões de orientação pessoal, em pequenos grupos ou em sala de aula, para 
conduzir o processo de aprendizagem, nomeadamente orientar o trabalho individual do estudante e esclarecer 
dúvidas (C3, C4, C5, C6, CT1, CT2, CT3)

AA = Aprendizagem Autónoma
AA1. Estudo
AA1.1. Leitura de excertos da bibliografia recomendada (C1, C3, C4, C5, C6, CT1, CT2, CT3)
AA1.2. Resolução dos exercícios elaborados para a unidade curricular (C2, C3, C4, C5, C6, CT1, CT2, CT3)
AA2. e-aprendizagem - Utilização dos recursos eletrónicos e ferramentas de pesquisa (CT1)

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
CT=Contact Teaching
CT1. Theoretical classes (T)
CT1.1. Presentation of concepts (S1, S2, S3, S4, S5, S6, TS1, TS2, TS3)
CT1.2. Resolution of exercises (S2, S3, S4, S5, S6)
CT2. Problem solving classes (TP)
CT2.1. Guided learning (S2, S3, S4, S5, S6, TS2, TS3)
CT2.2. Support to the practical assignment
CT3. Tutorial personal sessions in small groups in order to conduct the individual learning process (S3, S4, S5, 
S6, TS1, TS2, TS3)

AL=Autonomous Learning
AL1. Study
AL1.1. Reading excerpts from the recommended bibliography (S1, S3, S4, S5, S6, TS1, TS2, TS3)
AL1.2. Resolution of recommended exercises (S2, S3, S4, S5, S6, TS1, TS2, TS3)
AL2. e-learning - use of eletronic resources available and research tools (TS1)

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Luís Damas, Linguagem C, FCA Editora de Informática, 1999
Joaquim P. Marques de Sá, Fundamentos de Programação usando C, FCA Editora de Informática, 2004
Kernighan & Ritchie, The C Programming Language, Prentice-Hall, 1988
Michel Desaintfuscien, C Language and Programming of Computers, Kindle Edition, 2011
Conteúdos disponibilizados na plataforma Moodle (apresentações das aulas, exercícios)
Apontamentos das aulas

Mapa IX - Inglês

6.2.1.1. Unidade curricular:

Inglês
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6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paula Rosa dos Santos Órfão: 1TP, total 30h; 1OT, total 2h (B1); 1TP, total 30h; 1OT, total 2h (C1)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ana Isabel Mendes Rosa Marques: 1TP, total 30 horas; 1OT, total 2 horas (A1)
Maria de Lurdes das Neves Godinho: 1TP, total 30 horas; 1OT, total 2 horas (B2) 
Adonay Custódia dos Santos Moreira: 1TP, total 30 horas; 1OT, total 2 horas (B2)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

C=Objetivos/Competências:
C1. Conhecimento e compreensão – Adquirir competências e conhecimentos linguísticos que permitam 
compreender conversas e extratos de negociação verbalizados em Língua Inglesa
C2. Aplicação de conhecimentos e compreensão –Desenvolver competências de comunicação escrita e oral 
para expressão em contextos formais e informais
C3. Formulação de juízos – Consciencializar para a importância e poder da linguagem nas relações sociais e 
profissionais
C4. Competências de comunicação – Desenvolver competências de uso da língua (compreender, falar e 
escrever) para interagir em encontros (in)formais, reuniões e situações de trabalho com falantes provenientes 
de diferentes contextos socio-culturais e diversidade linguística
C5. Competências de aprendizagem – Atingir um nível de domínio de língua inglesa que permita aprofundar os 
conhecimentos científicos e um perfil profissional que facilite o ingresso no mercado de trabalho com 
contornos internacionais

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
S=Objectives/Skills:
S1. Knowledge and understanding – To acquire linguistic skills and knowledge in order to understand 
conversations and negotiations in English
S2. Applying knowledge and understanding– To understand the essential meaning of both concrete and 
abstract topics in texts
S3. Making judgements – To become aware of the importance and power of language in human relationships, 
both social and professional
S4. Competências de comunicação – To acquire language skills (reading, listening, writing and speaking) to 
interact in formal or informal meetings and working situations in English with speakers from different social, 
cultural and linguistic contexts
S5. Competências de aprendizagem – To improve the level of competence in English in order to prepare the 
students for both the present reality and the demands of the labour market, on a national as well as 
international level

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Inglês como língua franca: Atitudes em relação ao Inglês; noção sumária das características que 
propiciaram o uso da língua inglesa como “língua franca” e “língua global”
2. Conversa informal: Envolvimento em conversas acerca de pessoas, locais e outros tópicos; descrição do 
perfil pessoal e profissional; identificação de diferenças culturais
3. Contactos: Conversação e manutenção de tópicos adequados ao contexto profissional, através de 
diferentes canais, como o telefone, e-mail e cartas. Descrição e caracterização de pessoas e troca de 
informação
4. Reuniões: Expressões para organização e agendamento de reuniões, tomadas de decisão, resolução de 
problemas, apresentação de sugestões e condução de reuniões. Registo oficial de informação. Verificação e 
clarificação de factos e dados
5. Negociação das relações: Expressão de formalidade e de informalidade. Discussão de atitudes relativas a 
reuniões e estilos de reuniões em diferentes países

6.2.1.5. Syllabus:
1. English as a língua franca. Attitudes towards English. Expressions to convey linguistic and learning 
necessities. Brief notions of the characteristics that have led English to become a global language
2. Informal Conversation: Taking part in conversations about people, places and other topics; description of 
personal and professional profiles; identification of cultural differences
3. Contacts: Starting and keeping conversations about topics related to the professional context by telephone, 
email, letter… Describing people and exchanging information
4. Meetings: Expressions to set up and organize meetings, make decisions, solve problems, present 
suggestions and lead meetings. Official register of information. Checking and clarifying facts and figures
5. Negotiating relationships: Expression of formality and informality. Expression of likes and dislikes about 
travelling on business. Discussing attitudes about meetings and cultural behaviours in different countries

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
1. Inglês como língua franca (C1, C2, C3, C4, C5)
2. Conversa informal (C1, C2, C3, C4, C5)
3. Contactos (C1, C2, C3, C4, C5)
4. Reuniões (C1, C2, C3, C4, C5)
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5. Negociação das relações (C1, C2, C3, C4, C5)

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
1. English as a língua franca (S1, S2, S3, S4, S5)
2. Informal Conversation (S1, S2, S3, S4, S5)
3. Contacts (S1, S2, S3, S4, S5)
4. Meetings (S1, S2, S3, S4, S5)
5. Negotiating relationships (S1, S2, S3, S4, S5)

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
EP=Ensino Presencial
EP1. Ensino/aprendizagem em regime de aulas teórico-práticas
EP1.1. Exploração de enunciados orais e de textos escritos em Inglês
EP1.2. Exercício de estimulação de interação verbal
EP1.3. Simulação de diálogos em contextos sócio-profissionais
EP1.4. Produção de enunciados escritos de natureza sócio-profissional 
EP1.5. Resolução de exercícios léxico-gramaticais

AA=Aprendizagem Autónoma
AA1. Atividades de consolidação dos conteúdos léxico-gramaticais
AA2. e-aprendizagem através de consulta de material relativo às temáticas estudadas em aula presencial
AA3. Estudo por via da leitura de textos e prática de listening

AP=Avaliação periódica
AP escrita: 25% Produção Escrita, 25% Compreensão Oral, 25% Compreensão Escrita (mínimos 9,5 val)
AP oral: 25% Produção Oral (mínimo 9,5 val)

AE=Avaliação por exame
AE escrita: 25% Produção Escrita, 25% Compreensão Oral, 25% Compreensão Escrita (mínimos 9,5 val)
AE oral: 25% Produção Oral (mínimo 9,5 val)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
CT=Contact Teaching
CT1. Use of oral documents in English 
CT2. Use of written texts
CT3. Exercises to stimulate verbal interaction 
CT4. Simulation of conversations in a socio-professional context
CT5. Production of written texts on socio-professional topics
CT6. Resolution of lexico-grammatical exercises.

AL=Autonomous Learning
AL1. Activities of consolidation of lexical and grammatical contents 
AL2. E-learning by means of online material related to topics studied in class 
AL3. Written and oral comprehension exercises.

PA=Periodic Assessment
PA. written test (25% writing, 25% listening, 25% reading)
PA. oral test (25% speaking)

FA=Final Assessment
FA. written exam (25% writing, 25% listening, 25% reading) 
FA. oral test (25% speaking)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

EP1. Ensino Presencial
EP1.1. Exploração de enunciados orais e de textos escritos em Inglês (C1, C2, C3, C4, C5)
EP1.2. Exercício de estimulação de interação verbal (C1, C2, C3, C4, C5)
EP1.3. Simulação de diálogos em contextos sócio-profissionais (C1, C2, C3, C4, C5)
EP1.4. Produção de enunciados escritos de natureza sócio-profissional (C1, C2, C3, C4, C5)
EP1.5. Resolução de exercícios léxico-gramaticais (C1, C2, C3, C4, C5)

AA = Aprendizagem Autónoma
AA1. Atividades de consolidação dos conteúdos léxico-gramaticais (C1, C2, C3, C4, C5)
AA2. Apoio cient´´ifico fora do período letivo (C1, C2, C3, C4, C5)

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
CT=Contact Teaching
CT1. Use of oral documents in English (S1, S2, S3, S4, S5)
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CT2. Use of written texts (S1, S2, S3, S4, S5)
CT3. Exercises to stimulate verbal interaction (S1, S2, S3, S4, S5)
CT4. Simulation of conversations in a socio-professional context (S1, S2, S3, S4, S5)
CT5. Production of written texts on socio-professional topics (S1, S2, S3, S4, S5)
CT6. Resolution of lexico-grammatical exercises (S1, S2, S3, S4, S5)

AL=Autonomous Learning
AL1. Activities of consolidation of lexical and grammatical contents (S1, S2, S3, S4, S5)
AL2. Scientific tutorial outside teaching time (S1, S2, S3, S4, S5)

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Intermediate English. Departamento de Ciências da Linguagem. ESTG. IPL. 2012.
Vince, Michael. Intermediate Language Practice. Macmillan, Oxford, 2010.
Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford, Oxford University Press, 2009.

Mapa IX - Química e Materiais

6.2.1.1. Unidade curricular:
Química e Materiais

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Fátima Maria Carvalhinhas Barreiros: 1T, total 30h; 2TP, total 12h; 1OT, total 3h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Mário António Simões Correia: 1TP, total 9h; 2PL, total 12h; 1OT, total 1h
Paulo Jorge da Costa Parente Novo: 1TP, total 9h; 1PL, total 6h; 1OT, total 1h
Nelson Simões Oliveira: 3PL, total 27h

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
C = Objetivos/Competências:
C1. Interpretar a matéria e suas transformações usando conceitos de química
C2. Identificar e caracterizar tipos de ligação intra/intermoleculares
C3. Justificar propriedades de substâncias com base nas ligações intra/intermoleculares
C4. Classificar os sólidos e identificar estruturas cristalinas
C5. Interpretar os mecanismos de solidificação e de difusão em metais
C6. Analisar diagramas de equilíbrio
C7. Analisar diagramas de transformação da austenite
C8. Caracterizar tratamentos térmicos das ligas Fe-C
C9. Caracterizar materiais com base na sua estrutura, propriedades e aplicações
C10. Selecionar materiais para diferentes aplicações
C11. Aplicar os processos eletroquímicos e eletrolíticos a fins práticos
C12. Identificar fenómenos de corrosão e selecionar métodos de proteção anticorrosivos 
C13. Analisar resultados de ensaios mecânicos e caracterizar materiais
C14. Adquirir técnicas e métodos de trabalho em laboratório
C15. Realizar experiências

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
S = Objectives/Skills:
S1. Interpret matter and its transformations using chemistry concepts
S2. Identify and characterize types of intra and intermolecular bonding
S3. Justify properties of substances based on intra and intermolecular bonding
S4. Classify solids and identify crystal structures
S5. Interpret the solidification and diffusion mechanisms
S6. Analise phase diagrams
S7. Analise the transformation of austenite diagrams
S8. Characterize the thermal treatments of Fe-C alloys
S9. Characterize materials based on their structure, properties and applications
S10. Select materials for different applications
S11. Apply the electrochemical and electrolytic processes to practical situations
S12. Identify corrosion phenomena of materials and select adequate anticorrosive techniques
S13. Analise the results of mechanical tests and characterize the materials properties
S14. Acquire techniques and methods of laboratory work
S15. Execute laboratory experiments

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Estrutura atómica e ligação química
2. Introdução à ciência dos materiais
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2.1. Metais
2.2. Polímeros
2.3. Cerâmicas
2.4. Compósitos
2.5. Eletroquímica
2.6. Corrosão de materiais
3. Propriedades mecânicas dos materiais e ensaios mecânicos 

6.2.1.5. Syllabus:
1. Atomic structure and bonding
2. Introduction to materials science
2.1. Metals
2.2. Polymers
2.3. Ceramics
2.4. Composites
2.5. Electrochemistry
2.6. Materials corrosion
3. Mechanical properties of materials and mechanical tests 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
1. Estrutura atómica e ligação química (C1 - C4)
2. Introdução à ciência dos materiais
2.1. Metais (C2 - C10) 
2.2. Polímeros (C2 - C4, C9, C10)
2.3. Cerâmicas (C2 - C4, C9, C10)
2.4. Compósitos (C2 - C4, C9, C10)
2.5. Eletroquímica (C11)
2.6. Corrosão de materiais (C11, C12)
3. Propriedades mecânicas dos materiais e ensaios mecânicos (C9, C10, C13 - C15)

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
1. Atomic structure and bonding (S1 - S4)
2. Introduction to materials science
2.1. Metals (S2 - S10)
2.2. Polymers (S2 - S4, S9, S10)
2.3. Ceramics (S2 - S4, S9, S10)
2.4. Composites (S2 - S4, S9, S10)
2.5. Electrochemistry (S11)
2.6. Materials corrosion (S11, S12)
3. Mechanical properties of materials and mechanical tests (S9, S10, S13 - S15)

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
EP = Ensino Presencial
EP1. Ensino Teórico (T)
EP1.1. Apresentação e discussão dos conteúdos programáticos
EP1.2. Exemplificação com problemas reais
EP2. Ensino Teórico-Prático (TP)
EP2.1. Apresentação e discussão dos conteúdos programáticos
EP2.2. Resolução de exercícios e de problemas reais
EP3. Ensino Prático e Laboratorial (PL)
EP3.1. Realização de experiências e resolução de fichas
EP3.2. Demonstração de experiências
EP3.3. Análise crítica dos resultados experimentais
EP4. Orientação Tutorial (OT) - Sessões de acompanhamento dos estudantes para conduzir o processo de 
aprendizagem e esclarecer dúvidas

AA = Aprendizagem Autónoma
AA1. Estudo
AA1.1. Leitura da bibliografia recomendada
AA1.2. Resolução de exercícios
AA1.3. Leitura dos protocolos dos trabalhos laboratoriais
AA2. E-aprendizagem

AP = Avaliação Periódica
AP. Duas provas escritas
AP. Avaliação prática (trabalhos e fichas)

AF = Avaliação Final - Exame
AF. Prova escrita
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AF. Exame prático

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
CT = Contact Teaching
CT1. Theoretical Classes (T)
CT1.1. Presentation and discussion of contents
CT1.2. Exposure with real-world situations
CT2. Theoretical and Practical (TP)
CT2.1. Presentation and discussion of contents
CT2.2. Resolution of exercises and real problems
CT3. Practical and Laboratorial (PL)
CT3.1. Laboratory experiments and reports
CT3.2. Demonstration of laboratory experiments
CT3.3. Critical analysis of the experimental results
CT4. Tutorial (OT) - Personal coaching sessions in small groups to conduct the learning process and clarify 
doubts

AL = Autonomous Learning
AL1. Study
AL1.1. Reading of recommended bibliography for the course
AL1.2. Resolution of exercises
AL1.3. Reading of laboratory protocols
AL2. E-learning 

PA = Periodic Assessment 
PA. Two written tests
PA. Laboratorial evaluation (laboratory works and reports)

FA = Final Assessment - Exam 
FA. Written test 
FA. Practical exam

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

EP1. Ensino Teórico (T)
EP1.1. Apresentação e discussão dos conteúdos programáticos (C1 - C10)
EP1.2. Exemplificação com problemas reais (C1 - C10)
EP2. Ensino Teórico-Prático (TP)
EP2.1. Apresentação e discussão dos conteúdos programáticos (C11 - C13)
EP2.2. Resolução de exercícios e de problemas reais (C1 - C13)
EP3. Ensino Prático e Laboratorial (PL)
EP3.1. Realização de experiências e resolução de fichas (C11 - C15)
EP3.2. Demonstração de experiências (C13, C14)
EP3.3. Análise crítica dos resultados experimentais (C13)
EP4. Orientação Tutorial (OT) - Sessões de acompanhamento dos estudantes para conduzir o processo de 
aprendizagem e esclarecer dúvidas (C1 - C15)

AA1. Estudo
AA1.1. Leitura da bibliografia recomendada (C1 - C13)
AA1.2. Resolução de exercícios (C1 - C13)
AA1.3. Leitura dos protocolos dos trabalhos laboratoriais (C14)
AA2. E-aprendizagem (C1 - C13)

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

CT1. Theoretical classes (T)
CT1.1. Presentation and discussion of contents (S1 - S10)
CT1.2. Exposure with real-world situations (S1 - S10)
CT2. Theoretical and Practical (TP)
CT2.1. Presentation and discussion of contents (S11 - S13)
CT2.2. Resolution of exercises and real problems (S1 - S13)
CT3. Practical and Laboratorial (PL)
CT3.1. Laboratory experiments and reports (S11 - S15)
CT3.2. Demonstration of laboratory experiments (S13, S14)
CT3.3. Critical analysis of the experimental results (S13)
CT4. Tutorial (OT) - Personal coaching sessions in small groups to conduct the learning process and clarify 
doubts (S1 - S15)

AL1. Study
AL1.1. Reading of recommended bibliography for the course (S1 - S13)
AL1.2. Resolution of exercises (S1 - S13)
AL1.3. Reading of laboratory protocols (S14)
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AL2. E-learning (S1 - S13)

6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Chang, R. & Cruickshank, B. (2005). Química, Editora McGraw-Hill: Madrid
- Brady, J.E., Russell, J.B. & Holum, J.R. (2000). Chemistry- Matter and Its Changes, John Wiley & Sons, Inc.: 
New York
- Smith, W.F. (1998). Princípios de Ciência e Engenharia de Materiais. Editora McGraw-Hill de Portugal: 
Amadora
- Shackelford, J.F. (2005). Introduction to Materials Science for Engineers, 6th Edition. Pearson Prentice Hall: 
New Jersey
- Soares, P. (1992). Aços Características e Tratamentos. Livraria Libroluz, Porto
- Branco, C.M. (2006). Mecânica dos Materiais, 4ª Ed. Fundação Calouste Gulbenkian: Lisboa
- Dieter, G.E. (1981). Metalurgia Mecânica, 2ª Edição. Editora Guanabara Koogan: Rio de Janeiro
- Fortes, M.A. & Ferreira, P.J. (2003). Materiais 2000. IST Press: Lisboa
- Fontana, M.G. & Green, N.D. (1982). Corrosion Engineering. International Student Edition, McGraw-Hill, Int. 
Book Co.: New York
- Gentil, V. (1982). Corrosão. Editora Guanabara Dois S.A.: Rio de Janeiro

Mapa IX - Tecnologias e Processos de Fabrico

6.2.1.1. Unidade curricular:
Tecnologias e Processos de Fabrico

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Fábio Jorge Pereira Simões: 1T, total 30 h, 3PL, total 9 h, OT, total 5 h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Leopoldina Mendes Ribeiro Sousa Alves: 2TP, total 30 h
Carlos Manuel Pereira Costa e Sousa: 3PL, total 36 h

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
C = Objetivos / Competências:
C1. Conhecer o ciclo de vida dos materiais
C2. Conhecer e compreender o princípio de funcionamento dos principais processos disponíveis para a 
fabricação de componentes e as principais vantagens e limitações de cada um
C3. Analisar de forma crítica e selecionar os processos mais adequados à fabricação de um determinado 
componente que tenha requerimentos específicos de uma utilização no âmbito da indústria automóvel
C4. Realizar, de forma sistemática e em ambiente laboratorial, operações simples de algumas das tecnologias 
de fabrico abordadas

CT = Competência transversal
CT1. Trabalhar em equipa em ambiente laboratorial
CT2. Adquirir capacidade de abstração e interpretação de dados, conducente a soluções alternativas

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

S = Objectives /Skills
S1. To know the materials' life cycle
S2. To know and understand the working principles of the main processes available for the manufacturing of 
components and the main advantages and limitations of each one
S3. To gain critical thinking and ability to analyze problems in order to identify, among these processes, the 
most suitable for the manufacture of a particular component that has specific requirements for use in the 
automotive industry
S4. To perform fundamental operations of some of the manufacturing technologies, in laboratory environment

TS = Transversal Skills
TS1. To perform team work in laboratory environment
TS2. To acquire abstraction and data interpretation skills, in order to achieve alternative solutions to a problem

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução aos processos de fabrico
2. Deformação plástica 
2.1. Forjamento em matriz aberta e em matriz fechada
2.2. Laminagem
2.3. Extrusão
2.4. Estampagem
2.5. Quinagem
3. Corte 
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3.1. Corte por arrombamento de chapas. Ferramentas progressivas
3.2. Corte por arranque de apara. Controlo numérico por computador
4. Máquinas para processos de deformação plástica e corte 
4.1. Prensas hidráulicas e prensas mecânicas. Martelos de queda
5. Eletroerosão 
5.1. Eletroerosão por fio e por penetração
6. Soldadura 
6.1. Soldadura por elétrodo revestido, MIG/MAG, TIG e Plasma
7. Fundição 
7.1. Fundição em areia. Fundição por cera perdida
7.2. Fundição em moldes permanentes
8. Processos de transformação de plásticos
8.1. Injeção de termoplásticos
8.2. Powder Injection Moulding

6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction to manufacturing processes
2. Forming processes 
2.1. Forging
2.2. Rolling
2.3. Extrusion
2.4. Sheet metal forming
2.5. Bending
3. Cutting processes 
3.1. Sheet shearing. Progressive tooling
3.2. Chip metal cutting. Computer numeric control
4. Equipment for forming processes 
4.1. Hydraulic and mechanical presses. Drop hammers
5. Electric discharge machining 
5.1. Wire and Ram EDM
6. Electric arc welding 
6.1. Manual metal arc, MIG/MAG, TIG and Plasma
7. Casting 
7.1. Sand casting. Investment casting
7.2. Permanent moulding casting
8. Plastics transformation processes
8.1. Injection of thermoplastics
8.2. Powder Injection Moulding

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
1. Introdução aos processos de fabrico (C1)
2. Deformação plástica (C2, C3, CT2)
2.1. Forjamento em matriz aberta e em matriz fechada
2.2. Laminagem
2.3. Extrusão
2.4. Estampagem
2.5. Quinagem (C4, CT1)
3. Corte (C2, C3, CT2)
3.1. Corte por arrombamento de chapas. Ferramentas progressivas
3.2. Corte por arranque de apara. Controlo numérico por computador (C4, CT1)
4. Máquinas para processos de deformação plástica e corte (C2, C3, CT1)
4.1. Prensas hidráulicas e prensas mecânicas. Martelos de queda
5. Eletroerosão (C2, C3, CT1)
5.1. Eletroerosão por fio e por penetração
6. Soldadura (C2, C3, C4, CT1, CT2)
6.1. Soldadura por elétrodo revestido, MIG/MAG, TIG e Plasma
7. Fundição (C2, C3, CT2)
7.1. Fundição em areia. Fundição por cera perdida
7.2. Fundição em moldes permanentes (C4, CT1)
8. Processos de transformação de plásticos (C2, C3, CT2)
8.1. Injeção de termoplásticos (C4, CT1)
8.2. Powder Injection Moulding

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
1. Introduction to manufacturing processes (S1)
2. Forming processes (S2, S3, TS2)
2.1. Forging
2.2. Rolling
2.3. Extrusion
2.4. Sheet metal forming
2.5. Bending. (S4, TS1)
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3. Cutting processes (S2, S3, TS2)
3.1. Sheet shearing. Progressive tooling
3.2. Chip metal cutting. Computer numeric control. (S4, TS1)
4. Equipment for forming processes (S2, S3, TS1)
4.1. Hydraulic and mechanical presses. Drop hammers
5. Electric discharge machining (S2, S3, TS1)
5.1. Wire and Ram EDM
6. Electric arc welding (S2, S3, S4, TS1, TS2)
6.1. Manual metal arc, MIG/MAG, TIG and Plasma
7. Casting (S2, S3, TS2)
7.1. Sand casting. Investment casting
7.2. Permanent moulding casting (S4, TS1)
8. Plastics transformation processes.(S2, S3, TS2)
8.1. Injection of thermoplastics (S4, TS1)
8.2. Powder Injection Moulding

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

EP = Ensino Presencial
EP1. Ensino Teórico (T)
EP1.1. Exposição dos conteúdos programáticos
EP1.2. Exemplos de aplicação
EP2. Ensino Teórico-Prático (TP)
EP2.1. Resolução de problemas práticos
EP2.2. Análise crítica dos resultados
EP3. Ensino Prático e Laboratorial (PL)
EP3.1. Trabalhos envolvendo tecnologias de fabrico convencionais
EP4. Orientação tutorial (OT) - Esclarecimento de dúvidas em pequenos grupos ou individualmente

AA = Aprendizagem Autónoma
AA1. Leitura dos apontamentos disponibilizados, de excertos da bibliografia e de material reunido em 
pesquisa
AA2. Resolução dos exercícios

AP = Avaliação Periódica
AP. 60%, 2 Provas escritas, média mínima 8 valores
AP. 40%, 5 Relatórios práticos, média mínima 10 valores

AF = Avaliação Final - Exame
AF. 100% Prova escrita final ou 60% Prova escrita e 40% 5 Relatórios práticos, média mínima 10 valores

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

CT = Contact Teaching
CT1. Theoretical Classes (T)
CT1.1. Presentation of concepts and general framework of the technologies under study
CT1.2. Case studies
CT2. Theoretical and Practical (TP)
CT2.1. Resolution of practical problems related to component manufacturing
CT3. Practical and Laboratorial (PL)
CT3.1. Practical work, involving various manufacturing technologies
CT4. Tutorial (OT) - Clarification of doubts in small groups or individually

AL = Autonomous Learning
AL1. Reading of the notes provided, and of excerpts from the recommended bibliography
AL2. Resolution of the proposed exercises in class

PA = Periodic assessment
PA1. 60% - 2 Written tests min. 8.0
PA2. 40% - 5 Practical reports min. 8.0

FA = Final Assessment - Exam
FA. 100 % - Written test or 60% - Written test min. 10 and 40% - 5 Practical reports min. 10

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

EP1. Ensino Teórico (T) 
EP1.1. Exposição dos conteúdos programáticos (C1, C2, C3, CT2)
EP1.2. Exemplos de aplicação (C1, C2, C3, CT2)
EP2. Ensino Teórico-Prático (TP) 
EP2.1. Resolução de problemas práticos (C1, C2, C3, CT2)
EP2.2. Análise crítica dos resultados (C1, C2, C3, CT2)
EP3. Ensino Prático e Laboratorial (PL) 
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EP3.1. Trabalhos envolvendo tecnologias de fabrico convencionais (C2, C3, C4, CT1, CT2)
EP4. Orientação Tutorial (OT) - Esclarecimento de dúvidas em pequenos grupos ou individualmente (C1, C2, 
C3, CT2)

AA1. Leitura dos apontamentos disponibilizados, de excertos da bibliografia e de material reunido em 
pesquisa (C1, C2, C3, CT2)
AA2. Resolução dos exercícios (C1, C2, C3, CT2) 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
CT1. Theoretical Classes (T)
CT1.1. Presentation of concepts and general framework of the technologies under study (S1, S2, S3, TS2)
CT1.2. Case studies (S1, S2, S3, TS2)
CT2. Theoretical and Practical (TP)
CT2.1. Resolution of practical problems related to component manufacturing (S1, S2, S3, TS2)
CT3. Practical and Laboratorial (PL)
CT3.1. Practical work, involving various manufacturing technologies (S2, S3, S4, TS1, TS2)
CT4. Tutorial (OT) - Clarification of doubts in small groups or individually (S1, S2, S3, TS2)

AL1. Reading of the notes provided, and of excerpts from the recommended bibliography (S1, S2, S3, TS2)
AL2. Resolution of the proposed exercises in class (S1, S2, S3, TS2) 

6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Elementos fornecidos pelo docente
- Rodrigues J. e Martins P. (2005) Tecnologia Mecânica (Vol.I e Vol.II). Escolar Editora
- Kalpakjian S. e Schmid S. (2001) Manufacturing Engineering and Technology. Prentice-Hall
- Schey, J.A. (2000) Introduction to Manufacturing Processes, 3rd ed., McGraw Hill

Mapa IX - Matemática Aplicada

6.2.1.1. Unidade curricular:
Matemática Aplicada

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Ana Cristina Soares de Lemos: 1TP, total 60 horas; 1OT, total 5 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Eunice Sandra Gomes de Oliveira: 2PL, total 30 horas; 1OT, total 5 horas
Svilen Stanimirov Valtchev: 1TP, total 60 horas; 1PL, total 15 horas; 1OT, total 5 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
C=Objetivos/Competências:
C1. Conhecimento e compreensão – Conhecimentos e compreensão de conceitos matemáticos e suas 
propriedades
C2. Aplicação de conhecimentos e compreensão – Capacidade de relacionar conceitos matemáticos; 
Capacidade de interpretar gráficos e outras formas de visualização; Capacidade de aplicar conceitos 
matemáticos na modelação e resolução de problemas ligados às ciências da engenharia; Capacidade para 
construir e/ou implementar algoritmos com a ajuda do computador e de software numérico

CT=Competências transversais:
CT1. Formulação de juízos – Capacidade de usar um espírito crítico na análise dos resultados obtidos
CT2. Competências de comunicação – Capacidade de usar simbologia matemática correta na resolução de 
exercícios e problemas. Capacidade de comunicar usando linguagem matemática apropriada
CT3. Competências de aprendizagem – Capacidade de estudar autonomamente. Capacidade de trabalhar em 
grupo

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
S=Objectives/Skills:
S1. Knowledge and understanding – Knowledge and understanding of mathematical concepts and their 
properties
S2. Applying knowledge and understanding - Ability to relate concepts; Ability to interpret charts and other 
forms of visualization; Ability to apply mathematical concepts in modelling and solving problems related to 
engineering sciences; Ability to build and/or implement algorithms with the help of computer software

TS=Transversal skills:
TS1. Making judgments - Ability to analyze and interpret critically the results obtained
TS2. Communication skills – Ability to use correct mathematical symbolism in problem solving. Ability to 
communicate using the language of mathematics
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TS3. Learning skills - Ability to study independently. Ability to do team work

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Métodos numéricos: representação de números em sistema de ponto/vírgula flutuante e teoria do erro; 
resolução numérica de equações não lineares; resolução de sistemas de equações lineares por métodos 
iterativos; interpolação polinomial; aproximação de funções; integração numérica; resolução numérica de 
equações diferenciais ordinárias.
2. Programação Linear: método Simplex e problema de transportes
3. Otimização: noções básicas de algoritmos genéticos, método de Simulated Annealing

6.2.1.5. Syllabus:
1. Numerical methods: representation of numbers in floating-point format; error theory; numerical solution of 
nonlinear equations; solution of linear systems by iterative methods; polynomial interpolation and 
approximation of functions; numerical integration; numerical methods for ODEs
2. Linear programming: simplex method and transport problem
3. Optimization: genetic algorithms and the simulated annealing method

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
1. Métodos numéricos (C1, C2, CT1, CT2, CT3)
2. Programação Linear (C1, C2, CT1, CT2, CT3)
3. Otimização (C1, C2, CT1, CT2, CT3)

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
1. Numerical methods (S1, S2, TS1, TS2, TS3)
2. Linear Programming (S1, S2, TS1, TS2, TS3)
3. Optimization (S1, S2, TS1, TS2, TS3)

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
EP=Ensino Presencial
EP1. Ensino teórico-prático
EP1.1. Exposição de conteúdos
EP1.2. Resolução (individual/grupo) de exercícios
EP1.3. Esclarecimento de dúvidas
EP2. Ensino prático-laboratorial - Resolução de atividades (individuais/grupo) envolvendo a exploração dos 
comandos básicos do software matemático e a implementação de algoritmos computacionais
EP3. Orientação tutorial – Sessões de orientação pessoal e/ou em pequenos grupos para esclarecimento de 
dúvidas
AA=Aprendizagem Autónoma
AA1. Estudo
AA.1.1. Trabalho autónomo (individual/grupo) com estudo dos materiais fornecidos e da bibliografia 
recomendada e visualização dos vídeos
AA1.2. Resolução de exercícios e das atividades computacionais propostas
AA2. e-aprendizagem – Utilização dos recursos eletrónicos e ferramentas de pesquisa

AP=Avaliação Periódica
AP. 75% - 2 provas escritas individuais
AP. 25% - Trabalho(s) computacional(ais)

AE=Avaliação por Exame
AE. 75% - Teórico-prática
AE. 25% - Computacional

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
CT=Contact Teaching
CT1. Theoretical and practical
CT1.1. Presentation of the theoretical concepts and examples
CT1.2. Solving exercises individually or in small groups
CT1.3. Solving exercises with the guidance of the lecturer
CT2. Computer Lab tutorials - Carry out the proposed activities (individually/team work), exploration of the 
basic commands of the software and implementation of algorithms
CT3. Tutorial - Personal or small groups guidance sessions and clarifying doubts sessions

AL=Autonomous Learning
AL1. Study
AL1.1. Read the recommended bibliography and visualize the videos
AL1.2. Solve the exercises and carry out the activities
AL2. e-learning – Use of the electronic resources available and use of research tools

PA= Periodic Assessment
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PA. 75% - 2 written face-to-face tests with theoretical/exercise questions
PA. 25% - Computational project(s)/work

FA=Final Assessment
FA. 75% - Theoretical/exercise part
FA. 25% - Computational part

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

EP=Ensino Presencial
EP1. Ensino teórico-prático (TP)
EP1.1. Exposição de conteúdos (C1, C2, CT1, CT2, CT3)
EP1.2. Resolução (individual/grupo) de exercícios (C1, C2, CT1, CT2, CT3)
EP1.3. Esclarecimento de dúvidas (C1, C2, CT1, CT2, CT3)
EP2. Ensino prático-laboratorial (PL) - Resolução de atividades (individuais/grupo) envolvendo a exploração 
dos comandos básicos do software matemático e a implementação de algoritmos computacionais. (C1, C2, 
CT1, CT2, CT3)
EP3. Orientação tutorial (OT) – Sessões de orientação pessoal e/ou em pequenos grupos para esclarecimento 
de dúvidas. (C1, C2, CT1, CT2, CT3)

AA=Aprendizagem Autónoma
AA1. Estudo
AA1.1. Trabalho autónomo (individual/grupo) com estudo dos materiais fornecidos e da bibliografia 
recomendada e visualização dos vídeos. (C1, C2, CT1, CT2, CT3)
AA1.2. Resolução de exercícios e das atividades computacionais propostas. (C1, C2, CT1, CT2, CT3)
AA2. e-aprendizagem – Utilização dos recursos eletrónicos e de ferramentas de pesquisa. (C1, CT3)

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
CT=Contact Teaching
CT1. Theoretical and practical
CT1.1. Presentation of the theoretical concepts and examples (S1, S2, TS1, TS2, TS3)
CT1.2. Solving exercises individually or in small groups (S1, S2, TS1, TS2, TS3)
CT1.3. Solving exercises with the guidance of the lecturer (S1, S2, TS1, TS2, TS3)
CT2. Computer Lab tutorials - Carry out the proposed activities (individually/team work), exploration of the 
basic commands of the software and implementation of algorithms (S1, S2, TS1, TS2, TS3)
CT3. Tutorial - Personal or small groups guidance sessions and clarifying doubts sessions (S1, S2, TS1, TS2, 
TS3)

AL=Autonomous Learning
AL1. Study
AL.1.1. Students work and study independently reading the recommended bibliography and visualizing the 
videos (S1, S2, TS1, TS2, TS3)
AL1.2. Solution of the exercises and carrying out the activities (S1, S2, TS1, TS2, TS3)
AL2. e-learning – Use of the electronic resources available and use of research tools (S1, TS3)

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Burden, R. L. & Faires, D. J. (2003). Análise Numérica. Pioneira Thomson Learning.
Burden, R. L. & Faires, D. J. (2010). Numerical Analysis. 9.ª edição. Brooks-Cole, Cengage Learning.
Ferreira, M. (2013). Livros interativos de Análise Numérica. Projeto MITO, ESTG.
Goldberg, D. E. (1989). Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning. Addison-Wesley.
Hillier, F. S. & Lieberman, G. J. (2006). Introdução à Pesquisa Operacional. McGraw-Hill.
Ramalhete, M., Guerreiro, L. & Magalhães, A. (1984). Programação Linear. Vol. I e II. McGraw-Hill.
Santos, F. (2002). Fundamentos de Análise Numérica. Edições Sílabo.

Mapa IX - Desenho Técnico

6.2.1.1. Unidade curricular:
Desenho Técnico

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Mário António Simões Correia: 1T, total 15 h; 1PL, total 30 h; 1OT, total 5 h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Nuno Miguel Carpinteiro André: 1PL, total 30 h

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
C = Objetivos/Competências:
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C1. Conhecimentos e compreensão dos princípios fundamentais de representação em Desenho Técnico
C2. Capacidade de relacionar conceitos
C3. Capacidade resolver problemas de representação
C4. Capacidade de usar espirito crítico na análise da solução encontrada

CT = Competências Transversais:
CT1. Capacidade em pesquisar e recolher informação credível
CT2. Conhecimento da terminologia e simbologia, dos conceitos, dos componentes, dos equipamentos e das 
metodologias mais utilizadas em desenho técnico

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
S = Objectives/Skills:
S1. Knowledge and understanding of the fundamental principles of representation in Technical Drawing
S2. Ability to relate concepts
S3. Ability to solve problems of representation
S4. Ability to use critical spirit in the analysis of the solution found

TS = Transversal Skills:
TS1. Ability to search and collect reliable information
TS2. Knowledge of terminology and symbols, concepts, components, equipment and methodologies used in 
technical drawing

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Aspectos gerais do desenho técnico
2. Projeções ortogonais
3. Cortes e secções
4. Perspetivas
5. Cotagem
6. Toleranciamento dimensional
7. Toleranciamento geométrico
8. Indicação de estados de superfície
9. Desenhos de conjunto

6.2.1.5. Syllabus:

1. General aspects of the technical drawing
2. Principles of orthographic projection
3. Sections and sectional views
4. Three dimensional illustrations using isometric and oblique projection
5. Dimensioning principles
6. Limits and fits
7. Geometrical tolerance and datum’s
8. Dimensioning for manufacture – roughness
9. Production drawings

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
1. Aspetos gerais do desenho técnico (C1, C2)
2. Projeções ortogonais (C1, C2, C3, C4)
3. Cortes e secções (C1, C2, C3, C4)
4. Perspetivas (C1, C2, C3, C4)
5. Cotagem (C1, C2, C4)
6. Toleranciamento dimensional (C1, C2, C4)
7. Toleranciamento geométrico (C1, C2, C4)
8. Indicação de estados de superfície (C4)
9. Desenhos de conjunto (C4, CT1, CT2)

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

1. General aspects of the technical drawing (S1, S2)
2. Principles of orthographic projection (S1 - S4)
3. Sections and sectional views (S1 - S4)
4. Three dimensional illustrations using isometric and oblique projection (S1 - S4)
5. Dimensioning principles (S1, S2, S4)
6. Limits and fits (S1, S2, S4)
7. Geometrical tolerance and datum’s (S1, S2, S4)
8. Dimensioning for manufacture – roughness (S4)
9. Production drawings (S4, TS1, TS2)

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
EP = Ensino Presencial
EP1. Ensino Teórico (T)
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EP1.1. Exposição dos conteúdos programáticos. Exemplos de aplicação
EP2. Ensino Prático e Laboratorial (PL)
EP2.1. Resolução de problemas e realização de trabalhos laboratoriais
EP4. Orientação Tutorial (OT) Acompanhamento do processo de aprendizagem dos estudantes em grupos de 
composição definida envolvendo o contacto próximo e individualizado em reuniões informais realizadas em 
local e horário pré-definidos

AA = Apredizagem Autónoma
AA1. Estudo
AA1.1. Estudo bibliografia recomendada e resolução dos exercícios

AP = Avaliação Periódica
AP. Prova Escrita Individual (PEI) mínimo 9 val
AP. Elaboração de um dossier com treze (13) desenhos propostos nas aulas práticas laboratoriais (TL), mínima 
de 10 val
AP. Classificação Final: 60%*PEI+40%*TL

AF = Avaliação Final - Exame
AF. Prova Escrita Individual (PEI) mínimo de 9 val
AF. Exame Prático Individual (EPI) mínima de 10 val
AF. Classificação Final: 60%*PEI+40%*EPI

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
CT = Contact Teaching
CT1. Theoretical Classes (T)
CT1.1. Exposure of the syllabus. Application examples.
CT3. Practical and Laboratorial (PL)
CT3.1. Troubleshooting and performance of laboratory work
CT4. Tutorial (OT) - Monitoring of student learning in groups of defined composition process involving close 
contact and individualized in informal meetings in place and pre-defined time

AL = Autonomous Learning
AL1. Study
AL1.1. Recommended reading and solving exercises

PA = Periodic Assessment
PA. Individual written test (IWT) 9 val. minimum
PA. Preparation of a dossier with thirteen (13) proposed technical drawings in laboratory classes (LW), 
minimum of 10 val
PA. Final rating: 60%*IWT+40%*LW

FA = Final Assessment - Exam
FA. Individual written test (IWT) 9 val. minimum
FA. Individual practical exam (IPE), minimum of 10 val
FA. Final rating: 60%*IWT+40%*IPE

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

EP1. Ensino Teórico (T)
EP1.1. Exposição dos conteúdos programáticos. Exemplos de aplicação (C1 - C4, CT1, CT2)
EP2. Ensino Prático e Laboratorial (PL)
EP2.1. Resolução de problemas e realização de trabalhos laboratoriais (C1 - C4, CT1, CT2)
EP4. Orientação Tutorial (OT) Acompanhamento do processo de aprendizagem dos estudantes em grupos de 
composição definida envolvendo o contacto próximo e individualizado em reuniões informais realizadas em 
local e horário pré-definidos (C1 - C4, CT1, CT2)

AA1. Estudo
AA1.1. Estudo bibliografia recomendada e resolução dos exercícios (C1 - C4, CT1, CT2)

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
CT1. Theoretical Classes (T)
CT1.1. Exposure of the syllabus. Application examples (S1 - S4, TS1, TS2)
CT3. Practical and Laboratorial (PL)
CT3.1. Troubleshooting and performance of laboratory work (S1 - S4, TS1, TS2)
CT4. Tutorial (OT) - Monitoring of student learning in groups of defined composition process involving close 
contact and individualized in informal meetings in place and pre-defined time (S1 - S4, TS1, TS2)

AL1. Study 
AL1.1. Recommended reading and solving exercises (S1 - S4, TS1, TS2)
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6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Silva. A., Ribeiro C.; Dias J.; Sousa L.; Desenho Técnico Moderno, 5º edição, LIDEL
- Morais, S, Desenho Técnico Básico 3, Porto Editora
- Cunha L. V., Desenho Técnico, Fundação Calouste Gulbenkian
- Elementos de apoio fornecidos pelo docente

Mapa IX - Sistemas Digitais

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas Digitais

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Nuno Miguel Morais Rodrigues: 2T, total 30h; 1OT, total 5h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Mónica Jorge Carvalho Figueiredo: 3PL, total 45h; 1OT, total 5h
Nuno Manuel Lucas Vieira Lopes: 3PL, total 45h; 1OT, total 5h
Paulo Jorge Simões Coelho: 3PL, total 45h; 1OT, total 5h

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
C=Objetivos/Competências:
Aquisição de conhecimentos e conceitos fundamentais sobre:
C1. Lógica booleana
C2. Portas lógicas
C3. Circuitos de lógica combinatória
C4. Circuitos de lógica sequencial
C5. Dispositivo de lógica programável e plataformas de programação

Aquisição de competências para:
C6. Analisar e projectar sistemas digitais sequenciais, de lógica combinatória ou mistos
C7. Projectar, analisar e implementar sistemas digitais de média complexidade, através da utilização de 
circuitos SSI e de circuitos programáveis

CT=Competências transversais:
CT1. Capacidade em estudar autonomamente
CT2. Capacidade de integração de conhecimentos
CT3. Capacidade de trabalhar em equipa

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
S=Objectives/Skills:
The students should acquire knowledge about: 
C1. Boolean logic
C2. Logic gates
C3. Combinatorial logic circuits,
C4. Sequential logic circuits
C5. Programmable logic device and programming platforms,

The students should also acquire the ability to:
C6. Analyze and design digital combinatorial and sequential systems
C7. Design, analyze and implement medium complexity digital electronic systems, based on SSI or 
programmable logic devices 

TS=Transversal skills:
TS1. Ability to study independently
TS2. Ability to integrate knowledge
TS3. Ability o work in a team

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Conceitos introdutórios 
2. Fundamentos do Projecto Digital
3. Fundamentos dos códigos numéricos binários
4. Circuitos combinacionais e sua aplicação
5. Fundamentos dos circuitos sequenciais
6. Análise e Síntese dos circuitos sequenciais síncronos de baixa complexidade
7. Módulos construtivos sequenciais e combinacionais e lógica programável
8. Métodos estruturados de projecto de sistemas digitais
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6.2.1.5. Syllabus:
1. Introductory concepts
2. Fundamentals of the digital project
3. Fundamentals of binary numbers
4. Combinational circuits and their applications
5. Fundamentals of sequential circuits
6. Analysis and synthesis of synchronous sequential circuits 
7. Sequential building modules and programmable logic devices
8. Structured design method for digital systems

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
1. Conceitos introdutórios (C1, C2, C3, C4, C5) 
2. Fundamentos do projeto digital (C1, C2)
3. Fundamentos dos códigos numéricos binários (C1, C2, C3,C4)
4. Circuitos combinacionais e sua aplicação (C3)
5. Fundamentos dos circuitos sequenciais (C4)
6. Análise e Síntese dos circuitos sequenciais síncronos de baixa complexidade (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, 
CT2)
7. Módulos construtivos sequenciais e combinacionais e lógica programável (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, CT2)
8. Métodos estruturados de projeto de sistemas digitais (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, CT2)

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
1. Introductory concepts(S1, S2, S3, S4, S5)
2. Fundamentals of the digital project (S1, S2)
3. Fundamentals of binary numbers (S1, S2, S3, S4)
4. Combinational circuits and their applications (S3)
5. Fundamentals of sequential circuits (S4)
6. Analysis and synthesis of synchronous sequential circuits (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, TS2)
7. Sequential building modules and programmable logic devices (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, TS2)
8. Structured design method for digital systems (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, TS2)

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
EP=Ensino Presencial:
EP1. Ensino teórico (T) – apresentação dos conteúdos programáticos.
EP2. Ensino prático e laboratorial (PL) – Realização de experiências descritas em fichas laboratoriais, que 
correspondem à resolução de problemas.
EP3. Orientação tutorial (OT) – Acompanhamento dos estudantes na resolução de exercícios e esclarecimento 
de dúvidas.

AA=Aprendizagem autónoma:
AA1. Estudo autónomo das matérias abordadas nas aulas.
AA2. Resolução de exercícios propostos.
AA3. Projeto e preparação dos trabalhos práticos laboratoriais.

AP=Avaliação Periódica:
AP1. Aprendizagem teórica - prova escrita individual (peso 50%; mínimos 9 val.)
AP2. Aprendizagem laboratorial – trabalhos laboratoriais, em grupos de 1 ou 2 estudantes, com relatório 
escrito (peso 50%)

AE=Avaliação por exame:
AE1. Aprendizagem teórica - prova escrita individual (peso 50%; mín. 9 val.)
AE2. Aprendizagem laboratorial - exame laboratorial, individual (peso 50%; mín. 9 val.)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
CT=Contact Teaching
CT1. Theoretical (T) – lecture classes about the subjects described in the course
CT2. Practical and Laboratory (PL) - The student has to implement and test a set of laboratorial experiments
CT3. Tutorial (OT) - Support of small groups of students in problem solving and other activities related with the 
course

AL=Autonomous Learning
AL1. Study of the subjects covered in class
AL2. Exercise solving
AL3. Design and preparation of practical laboratory work

PA=Periodic Assessment
PA1. Theoretical learning - individual written exam (50% of the final grade; minimum score of 9 points out of 
20)
PA2. Laboratory learning - laboratory assignments, with written reports (50% of the final grade)
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FA=Final Assessment
FA1. Theoretical learning - individual written exam (50% of the final grade; minimum score of 9 points out of 20)
FA2. Laboratory learning - laboratory evaluation (50% of the final grade; minimum score of 9 points out of 20)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.
EP=Ensino Presencial:
EP1. Ensino teórico (T) – apresentação dos conteúdos programáticos (C1, C2, C3, C4, C6, C7, CT2).
EP2. Ensino prático e laboratorial (PL) – Realização de experiências descritas em fichas laboratoriais, que 
correspondem à resolução de problemas (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, CT1, CT2, CT3).
EP3. Orientação tutorial (OT) – Acompanhamento dos estudantes na resolução de exercícios e esclarecimento 
de dúvidas (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, CT2).

AA=Aprendizagem autónoma:
AA1. Estudo autónomo das matérias abordadas nas aulas (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, CT1, CT2, CT3).
AA2. Resolução de exercícios propostos (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, CT1, CT2, CT3).
AA3. Projeto e preparação dos trabalhos práticos laboratoriais (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, CT1, CT2, CT3).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
CT1. Theoretical (T) – lecture classes about the subjects described in the course (S1, S2, S3, S4, S6, S7, TS2)
CT2. Practical and Laboratory (PL) - The student has to implement and test a set of laboratorial experiments 
(S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, TS1, TS2, TS3)
CT3. Tutorial (OT) - Support of small groups of students in problem solving and other activities related with the 
course (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, TS2)

AL=Autonomous Learning
AL1. Study of the subjects covered in class (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, TS1, TS2, TS3)
AL2. Exercise solving (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, TS1, TS2, TS3)
AL3. Design and preparation of practical laboratory work (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, TS1, TS2, TS3)

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Elementos de apoio fornecidos pelo docente na plataforma de gestão e distribuição de conteúdos 
pedagógicos
Eduardo Sá Marta, “Sistemas Digitais”, DEEC – Univ. de Coimbra, 1998/99
Morgado Dias, “Sistemas Digitais: Princípios e Prática”, 2ª Edição, FCA, 2011
Floyd, T.L. ”Digital Fundamentals with VHDL”, Prentice Hall, 2003.
Sandige, R., Digital Design Essencials, Prentice Hall, 2002
Wakerly, J., Digital Design – Principles and Practices, Prentice Hall, 2001
Padilha, J.G. “Sistemas Digitais”, McGraw-Hill, 1993.

Mapa IX - Electrotecnia Geral

6.2.1.1. Unidade curricular:
Electrotecnia Geral

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Jorge da Cruz Ventura; 1T, total 30 horas; 1OT, total 5 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Carlos Daniel Henriques Ferreira; 2TP, total 60 horas; 1OT, total 5 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
C=Objetivos/Competências
C1. Identificação dos componentes essenciais dos circuitos eléctrios e suas características.
C2. Capacidade para utilizar corretamente os instrumentos de medida elétrica.
C3. Aplicação de técnicas fundamentais de análise de circuitos de corrente contínua e de corrente alternada.
C4. Compreensão do funcionamento de circuitos trifásicos equilibrados.

CT=Competências transversais
CT1. Desenvolver capacidade de análise crítica de resultados.
CT2. Capacidade de trabalhar autonomamente e em grupo.
CT3. Capacidade de relacionar os conhecimentos adquiridos com exemplos reais de engenharia.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
S=Objectives/Skills
S1. Identification of essential components of electrical circuits and their characteristics..
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S2. Ability to properly use electrical measuring instruments.
S3. Application of basic technical analysis of DC circuits and AC power.
S4. Understanding the operation of balanced three-phase circuits.

TS=Transversal Skills
TS1. Develop the ability for critical analysis of results.
TS2. Develop the ability to work autonomously and do team work.
TS3. Develop the ability to relate theoretical concepts with real engineering examples.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Quantidades elétricas básicas
2 Instrumentos de medida
3 Análise de circuitos DC
4 Análise de circuitos AC
5 Comportamento dos dispositivos elétricos em AC e DC
6 Introdução ao estudo de circuitos trifásicos

6.2.1.5. Syllabus:
1 Basic electrical quantities
2 Measuring instruments
3 DC circuit analysis
4 AC circuits analysis
5 Behavior of electrical devices in AC and DC
6 Introduction to three-phase circuits

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
1 Quantidades elétricas básicas (C1, CT3)
2 Instrumentos de medida (C1, C2, CT1, CT3)
3 Análise de circuitos DC (C3, CT1, CT2, CT3)
4 Análise de circuitos AC (C3, CT1, CT2, CT3)
5 Comportamento dos dispositivos elétricos em AC e DC (C1, C3, CT1, CT3)
6 Introdução ao estudo de circuitos trifásicos (C3, C4, CT1, CT3)

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
1 Basic electrical quantities (S1, TS3)
2 Measuring instruments (S1, S2, TS1, TS3)
3 DC circuit analysis (S3, TS1, TS2, TS3)
4 AC circuits analysis (S3, TS1, TS2, TS3)
5 Behavior of electrical devices in AC and DC (S1, S3, TS1, TS3)
6 Introduction to three-phase circuits (S3, S4, TS1, TS3)

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
EP = Ensino Presencial
EP1. Ensino Teórico (T)
EP1.1. Apresentação de conceitos
EP1.2. Análise de casos reais
EP2. Ensino teórico-prático (TP)
EP2.1. Análise e resolução de problemas
EP2.2. Análise crítica de resultados
EP3. Orientação tutorial – Sessões de orientação pessoal ou em pequenos grupos para esclarecimento de 
dúvidas

AA = Aprendizagem Autónoma
AA1. Estudo
AA1.1. Leitura de excertos de bibliografia recomendada
AA1.2. Resolução de exercícios elaborados para a Unidade Curricular
AA2. e-aprendizagem – Utilização de recursos eletrónicos e ferramentas de pesquisa

AP=Avaliação Periódica:
1 Prova Escrita (100%)

AE=Avaliação por exame:
1 Prova Escrita (100%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
EP = Ensino Presencial
EP1. Ensino Teórico (T)
EP1.1. Apresentação de conceitos
EP1.2. Análise de casos reais
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EP2. Ensino teórico-prático (TP)
EP2.1. Análise e resolução de problemas
EP2.2. Análise crítica de resultados
EP3. Orientação tutorial – Sessões de orientação pessoal ou em pequenos grupos para esclarecimento de 
dúvidas

AA = Aprendizagem Autónoma
AA1. Estudo
AA1.1. Leitura de excertos de bibliografia recomendada
AA1.2. Resolução de exercícios elaborados para a Unidade Curricular
AA2. e-aprendizagem – Utilização de recursos eletrónicos e ferramentas de pesquisa

AP=Avaliação Periódica:
1 Prova Escrita (100%)

AE=Avaliação por exame:
1 Prova Escrita (100%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.
EP = Ensino Presencial
EP1. Ensino Teórico (T)
EP1.1. Apresentação de conceitos (C1, C2, C3, C4)
EP1.2. Análise de casos reais (C2, C3, C4, CT1, CT3)
EP2. Ensino teórico-prático (TP)
EP2.1. Análise e resolução de problemas (C2, C3, CT1, CT2, CT3)
EP2.2. Análise crítica de resultados (C2, C3, CT1, CT2, CT3)
EP3. Orientação tutorial (OT) – Sessões de orientação pessoal ou em pequenos grupos para esclarecimento de 
dúvidas (C1, C2, C3, C4)

AA=Aprendizagem Autónoma
AA1. Estudo
AA1.1. Leitura de excertos de bibliografia recomendada (C1, C2, C3, C4, CT1, CT2, CT3)
AA1.2. Resolução de exercícios elaborados para a Unidade Curricular (C3, C4, CT1, CT2, CT3)
AA2. e-aprendizagem – Utilização de recursos eletrónicos e ferramentas de pesquisa (CT1, CT2)

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
AC1. Theoretical classes (T)
AC1.1. Presentation of concepts (S1, S2, S3, S4)
AC1.2. Analysis of real case circuits and systems (S2, S3, S4, TS1, TS3)
AC2. Problem solving classes (TP)
AC2.1. Analysis and problem solving (S2, S3, TS1, TS2, TS3)
AC2.2. Critical analysis of problem results (S2, S3, TS1, TS2, TS3)
AC3. Tutorial (OT) – Personal or small group guidance sessions in problem solving (S1, S2, S3, S4)

AL= Autonomous learning
AL1. Study
AL1.1 Reading excerpts of recommended bibliography (S1, S2, S3, S4, TS1, TS2, TS3)
AL1.2. Resolution of exercises designed for the Course Curricular (S3, S4, TS1, TS2, TS3)
AL2. e-learning – Use of electronic resources and research tools (TS1, TS2)

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Análise de Circutos Eléctricos, Jaime B. Santos, Minerva.
Circutos Eléctricos, Joseph E. Edminister, Schaum, McGraw–Hill.
Electric Circuits, David A. Bell, Prentice-Hall
Electricidade Básica, Milton Gussov, Schaum, McGraw–Hill.

Mapa IX - Termodinâmica e Máquinas Térmicas

6.2.1.1. Unidade curricular:
Termodinâmica e Máquinas Térmicas

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luís Manuel Ventura Serrano: 1T, total 30 h; 1TP, total 15 h; 1OT, total 5 h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Joel Bastos Morgado: 1TP, total 15 h; 4PL, total 60 h; 1OT, total 5 h
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
C = Objetivos/Competências:
C1. Conhecimentos e compreensão dos conceitos base, princípios e leis da termodinâmica macroscópica
C2. Conhecimentos e compreensão de motores térmicos, respetivos ciclos termodinâmicos e a sua influência 
no desempenho dos motores de combustão interna
C3. Conhecimentos das propriedades dos combusíveis, compreensão do processo de combustão e a sua 
influência no desempenho dos motores de combustão interna
C4. Capacidade para resolver problemas de engenharia envolvendo os ciclos térmicos
C5. Capacidade para construir modelos numéricos dos ciclos térmicos analisados
C6. Capacidade para aplicar de forma sistemática uma metodologia de resolução dos problemas propostos
C7. Capacidade para cricar os resultados obtidos na resolução dos problemas propostos

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

S = Objectives/Skills:
S1. Knowledge and understanding of basic concepts, principles and laws of macroscopic thermodynamics
S2. Knowledge and understanding of heat engines, thermodynamic cycles and their influence on the 
performance of internal combustion engines
S3. Knowledge of fuel properties, understanding the combustion process and its influence on the performance 
of internal combustion engines
S4. Ability to solve engineering problems involving heat engines
S5. Ability to build numerical models of analyzed heat engines
S6. Ability to apply the proposed methodology for systematic problem solving
S7. Ability to assess the results in solving the posed problems

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Conceitos fundamentais de Termodinâmica
2. Propriedades das substâncias puras
3. Primeira e segunda leis da Termodinâmica
4. Ciclos termodinâmicos
5. Combustiveis - estrutura e propriedades
6. Combustão
7. Termodinâmica da combustão

6.2.1.5. Syllabus:
1. Fundamental concepts in Thermodynamics
2. Properties of pure substances
3. First and second laws of Thermodynamics
4. Thermodynamic cycles
5. Fuel structure and properties
6. Combustion
7. Thermodynamics of combustion

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

1. Conceitos fundamentais de Termodinâmica (C1 - C4)
2. Propriedades de substâncias puras (C1 - C5)
3. Primeira e segunda leis da Termodinâmica (C1 - C5)
4. Ciclos termodinâmicos (C1 - C6)
5. Combustiveis - estrutura e propriedades (C1 - C5, C7)
6. Combustão (C2, C3, C4, C5, C7)
7. Termodinâmica da combustão (C1, C3 - C7)

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
1. Introduction and basic concepts of Thermodynamics (S1 - S3, S4)
2. Properties of pure substances (S1 - S5)
3. The first and second laws of Thermodynamics (S1 - S4, S5)
4. Thermodynamic power cycles (S1 - S6)
5. Fuel structure and properties (S1 - S5, S7)
6. Combustion (S2 - S5, S7)
7. Combustion thermochemistry (S1 - S5, S7)

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
EP = Ensino Presencial
EP1. Ensino Teórico (T)
EP1.1. Apresentação e discussão dos assuntos referidos no conteúdo programático
EP2. Ensino Teórico-Prático (TP)
EP2.1. Exemplificação e aplicação na resolução de problemas
EP3. Ensino Prático e Laboratorial (PL)
EP3.1. Modelação numérica de ciclos térmicos
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EP3.2. Elaboração do relatório relativo ao trabalho prático 
EP4. Orientação Tutorial (OT) - Sessões de orientação pessoal e/ou em pequenos grupos para esclarecimento 
de dúvidas

AA = Aprendizagem Autónoma
AA1. Estudo
AA1.1. Leitura de excertos da bibliografia 
AA1.2. Resolução dos exercícios
AA2. e-aprendizagem. Utilização de recursos eletrónicos e ferramentas de pesquisa

AP = Avaliação Periódica
AP. Prova escrita e relatório relativo ao trabalho realizado ao longo do semestre durante as aulas PL
AP. Nota = 80% prova escrita (mínimo de 9,0 val.) + 20% Trabalho

AF = Avaliação Final - Exame
AF. Igual à avaliação periódica ou, prova escrita individual - Nota = 100 % prova escrita

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
CT = Contact Teaching
CT1. Theoretical Classes (T)
CT1.1. Presentation of concepts and principles
CT2. Theoretical and Practical (TP)
CT2.1. Analysis and problem solving 
CT3. Practical and Laboratorial (PL)
CT3.1. Gas power cycles modelling
CT3.2. Elaboration of the work report
CT4. Tutorial (OT) - Personal or small groups guidance sessions in problem solving

AL = Autonomous Learning
AL1. Study
AL1.1. Reading excerpts from recommended bibliography
AL1.2. Resolution of exercises designed for the course
AL2. e-learning - Use of electronic resources available from the authors and research tools

PA = Periodic Assessment 
PA. Written individual exam and a report on the assignment carried out during the semester in lab classes
PA. Score = 80% Written exam + 20% Lab assignment (9.0 as minimum in written exam)

FA = Final Assessment - Exam 
FA. Like Continuous evaluation or Written individual exam. Score = 100% Written exam

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.
EP1. Ensino Teórico (T)
EP1.1. Apresentação e discussão dos assuntos referidos no conteúdo programático (C1-C7)
EP2. Ensino Teórico-Prático (TP)
EP2.1. Exemplificação e aplicação na resolução de problemas (C1-C4, C6, C7)
EP3. Ensino Prático e Laboratorial (PL)
EP3.1. Modelação numérica de ciclos térmicos (C4, C7)
EP3.2. Elaboração do relatório relativo ao trabalho prático (C4 a C7)
EP4. Orientação Tutorial (OT) - Sessões de orientação pessoal e/ou em pequenos grupos para esclarecimento 
de dúvidas (C1 a C7)

AA1. Estudo
AA1.1. Leitura de excertos da bibliografia (C1 a C7)
AA1.2. Resolução dos exercícios (C1 a C7)
AA2. e-aprendizagem (C1 a C7)

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
CT1. Theoretical Classes (T)
CT1.1. Presentation of concepts and principles (S1 - S7)
CT2. Theoretical and Practical (TP)
CT2.1. Analysis and problem solving (S1 - S7)
CT3. Practical and Laboratorial (PL)
CT3.1. Gas power cycles modelling (S4 - S7)

Página 77 de 177ACEF/1314/14842 — Guião para a auto-avaliação

23-12-2013http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=6f16538e-1d77-f0b4...



CT3.2. Elaboration of the work report (S4 - S7)
CT4. Tutorial (OT) - Personal or small groups guidance sessions in problem solving (S1 - S7)

AL = Autonomous Learning
AL1. Study
AL1.1. Reading excerpts from recommended bibliography (S1 - S7)
AL1.2. Resolution of exercises designed for the course (S1 - S7)
AL2. e-learning (S1 - S7)

6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Apontamentos da UC disponibilizados pelo docente 
- Thermodynamics – An Engineering Approach, 7th edition Y. A. Çengel, M. A. Boles, McGraw-Hill, 2011
- Heywood, John B.; “Internal Combuson Engine Fundamentals”; McGraw-Hill, 1988
- Motores de Combustão Interna, 4ª edição, Jorge Martins, Publindústria, 2013

Mapa IX - Estatística

6.2.1.1. Unidade curricular:
Estatística

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Miguel Martins Felgueiras: 2TP, total 90 horas; 1OT, total 5 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Não aplicável

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
C=Objetivos/Competências
C1. Conhecimento e compreensão – Conhecer e compreender conceitos estatísticos e suas propriedades
C2. Aplicação de conhecimentos e compreensão
C2.1. Calcular probabilidades 
C2.2. Explorar a informação contida num conjunto de dados
C2.3. Inferir resultados para a população a partir da informação contida numa amostra
C2.4. Avaliar a associação/correlação entre duas variáveis
C2.5. Usar o espírito crítico na análise dos dados, bem como na interpretação dos resultados obtidos em 
termos computacionais (utilizando o software R)

CT=Competências transversais
CT1. Formulação de juízos – Capacidade de identificar as metodologias adequadas para a sua resolução de 
problemas utilizando software adequado, bem como usar o espírito crítico na análise dos resultados obtidos
CT2. Competências de comunicação – Capacidade de produzir relatórios sobre um conjunto de dados
CT3. Competências de aprendizagem – Capacidade de estudar autonomamente

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

S=Objectives/Skills
S1. Knowledge and understanding – Ability to know and understand statistical concepts and their properties
S2. Application of knowledge and understanding
S2.1. Ability to compute probabilities using then main probability distributions
S2.2. Ability to analyze the information of a data set
S2.3. Ability to use sample information to infer values for population parameters
S2.4. Ability to evaluate the association / correlation between two variables
S2.5. Ability to use critical judgment in data analysis and interpret results computed with R software

TS=Transversal Skills
TS1. Making judgments – Ability to identify the proper statistical methodology that should be applied in each 
problem, using R software and providing critical analysis of the results
TS2. Communication skills – Ability to produce reports related to a data set
TS3. Learning skills – Ability to study and learn autonomously

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Distribuições de probabilidade
1.1. Definição de variável aleatória
1.2. Variáveis aleatórias discretas
1.3. Variáveis aleatórias contínuas
2 Apresentação e resumo de dados
2.1. Preparação dos dados
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2.2. R utilizando o R Commander
3 Inferência Estatística
3.1. Estimação pontual e intervalar
3.2. Testes de hipóteses
4 Análise bivariada
4.1. Tabelas de contingência
4.2. Construção de tabelas de contingência com o R
4.3. Teste do qui-quadrado
4.4. Correlação
4.5. Regressão

6.2.1.5. Syllabus:
1 Probability distributions
1.1. Random variable definition
1.2. Discrete random variables
1.3. Continuous random variables
2 Summary data analysis
2.1. Preparation of a data set data: data source, data type, missing values, removal of variables, data 
transformation (normalization, matching values, discretization and aggregation)
2.2. R using the R Commander package
3 Statistical Inference
3.1. Point and interval estimation 
3.2. Hypothesis testing
4 Bivariate analysis
4.1. Contingency tables
4.2. Contingency tables construction with R
4.3. Chi-square test
4.4. Correlation
4.5. Regression

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
1. Distribuições de probabilidade (C1, C2.1, C2.5, CT1, CT2, CT3)
2. Apresentação e resumo de dados (C1, C2.2, C2.5, CT1, CT2, CT3)
3. Inferência Estatística (C1, C2.2, C2.3, C2.5, CT1, CT2, CT3)
4. Análise bivariada (C1, C2.2, C2.3, C2.4, C2.5, CT1, CT2, CT3)

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

1. Probability distribution (S1, S2.1, S2.5, TS1, TS2, TS3)
2. Summary data analysis (S1, S2.2, S2.5, TS1, TS2, TS3)
3. Statistical Inference (S1, S2.2, S2.3, S2.5, TS1, TS2, TS3)
4. Bivariate analysis (S1, S2.2, S2.3, S2.4, S2.5, TS1, TS2, TS3)

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
EP = Ensino Presencial
EP1. Ensino teórico-prático (TP)
EP1.1. Apresentação dos conceitos estatísticos
EP1.2. Exemplificação e aplicação a problemas reais recorrendo ao software R
EP1.3. Modelação, resolução e discussão de problemas
EP1.4. Acompanhamento dos estudantes na resolução de problemas de aplicação
EP2. Orientação Tutorial (OT) - Sessões de orientação pessoal, ou em pequenos grupos, para conduzir o 
processo de aprendizagem e para esclarecimento de dúvidas (a decorrer no horário de atendimento dos 
docentes)

AA=Aprendizagem Autónoma
AA1. Estudo
AA1.1. Leitura de excertos de bibliografia recomendada para a unidade curricular
AA1.2. Resolução dos exercícios recomendados para a unidade curricular
AA2. e-aprendizagem - Consulta de material relativo à unidade curricular

AP=Avaliação Periódica:
3 Provas escritas (P1, P2 e P3)
Classificação final CF = 0.4*P1+0.2*P2+0.4*P3

AE=Avaliação por Exame:
Uma prova de avaliação (PA) 
Classificação final CF = PA

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
CT = Contact Teaching
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CT1. Theory/Practice lectures (TP)
CT1.1. Presentation of the statistical concepts
CT1.2. Illustration and application to real problems using R software
CT1.3. Modeling, solving and discussion of problems
CT1.4. Monitoring of students solving application problems
CT2. Tutorial orientation (OT) - Personal guidance sessions, or in small groups, to lead the learning process to 
clarify any doubts (to be held in teachers’ office hours)

AL = Autonomous learning
AL1. Study
AL1.1. Reading the recommended bibliography
AL1.2. Solving recommended exercises
AL2. e-learning - Study and learn using the material provided in the course

PA = Periodic assessment:
3 tests (M1, M2, and M3)
FG = 0.4*M1+0.2*M2+0.4*M3
Students will be approved if they achieved an overall mark of at least 9.5 (in 20) in the final grade

FA = Final Assessment:
One final written exam
Students will be approved if they achieved an overall mark of at least 9.5 (in 20) in the final grade

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

EP = Ensino Presencial
EP1. Ensino teórico-prático (TP)
EP1.1. Apresentação dos conceitos estatísticos (C1, C2.1, C2.2, C2.3, C2.4)
EP1.2. Exemplificação e aplicação a problemas reais recorrendo a software adequado (C1, C2.1, C2.2, C2.3, 
C2.4, C2.5, CT1, CT2)
EP1.3. Modelação, resolução e discussão de problemas (C1, C2.1, C2.2, C2.3, C2.4, C2.5, CT1, CT2)
EP1.4. Acompanhamento dos estudantes na resolução de problemas de aplicação (C1, C2.2, C2.3, C2.5, CT1, 
CT2)
EP2. Orientação tutorial (OT) - Sessões de orientação pessoal, ou em pequenos grupos, para conduzir o 
processo de aprendizagem e para esclarecimento de dúvidas (a decorrer no horário de atendimento dos 
docentes) (C1, C2.1, C2.2, C2.3, C2.4, C2.5, CT1, CT2)

AA=Aprendizagem Autónoma
AA1. Estudo
AA1.1. Leitura de excertos de bibliografia recomendada para a unidade curricular (C1, C2.1, C2.2, C2.3, C2.4, 
C2.5, CT1, CT3)
AA1.2. Resolução dos exercícios recomendados para a unidade curricular (C1, C2.1, C2.2, C2.3, C2.4, C2.5, 
CT1, CT3)
AA2. e-aprendizagem - Consulta de material relativo à unidade curricular (CT3)

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

CT = Contact Teaching
CT1. Theory/Practice lectures (TP)
CT1.1. Presentation of the statistical concepts (S1, S2.1, S2.2, S2.3, S2.4)
CT1.2. Illustration and application to real problems using R software (S1, S2.1, S2.2, S2.3, S2.4, S2.5, TS1, TS2)
CT1.3. Modeling, solving and discussion of problems (S1, S2.1, S2.2, S2.3, S2.4, S2.5, TS1, TS2)
CT1.4. Monitoring of students solving application problems (S1, S2.2, S2.3, S2.5, TS1, TS2)
CT2. Tutorial orientation (OT) - Personal guidance sessions, or in small groups, to lead the learning process to 
clarify any doubts (to be held in teachers’ office hours) (S1, S2.1, S2.2, S2.3, S2.4, S2.5, TS1, TS2)

AL = Autonomous learning
AL1. Study
AL1.1. Reading the recommended bibliography (S1, S2.1, S2.2, S2.3, S2.4, S2.5, TS1, TS3)
AL1.2. Solving recommended exercises (S1, S2.1, S2.2, S2.3, S2.4, S2.5, TS1, TS3)
AL2. e-learning - Study and learn using the material provided in the course (TS3)

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Fox, J. (2005). The R Commander: A Basic-Statistics Graphical User Interface to R, Journal of Statistical 
Software, pp. 1-42 (disponível em http://www.jstatsoft.org/v14/i09/paper)
Karp, N.A. (2010). R commander an Introduction, pp. 1-50 (disponível em http://cran.r-
project.org/doc/contrib/Karp-Rcommander-intro.pdf)
Montgomery, D. C. and Runger, G. C. (2011). Applied Statistics and Probability for Engineers, 5th edition, John 
Wiley & Sons, New York
Murteira, B., Ribeiro, C., Silva, J. e Pimenta (2010). Introdução à Estatística, Escolar Editora
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Mapa IX - Sistemas de Propulsão

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas de Propulsão

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luís Manuel Ventura Serrano: 1T, total 30 h; 1OT, total 5h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Paulo Alexandre Matos e Henriques de Carvalho: 1TP, total 30 h; 1OT, total 5 h

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
C = Objetivos/Competências:
C1. Conhecimento do funcionamento dos diversos tipos de motores de combustão interna
C2. Conhecimento dos principais factores que afectam a performance, rendimentos, consumos específicos e 
emissões específicas de poluentes
C3. Capacidade para interpretar, calcular e/ou construir as grandezas ou os mapas característicos do 
funcionamento de um motor
C4. Capacidade de criar modelos, calcular e/ou avaliar os resultados de algumas soluções técnicas ou de 
alterações nas configurações dos motores de combustão interna
C5. Capacidade de analisar e interpretar resultados obtidos numérica ou experimentalmente
C6. Capacidade de calcular os requisitos de potência de um propulsor
C7. Capacidade de relacionar conceitos

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
S = Objectives/Skills:
S1. Knowledge of the various types of internal combustion engines
S2. Working knowledge of the main factors affecting performance, fuel consumption and specific pollutant 
emissions
S3. Ability to interpret, calculate, build maps and determine technical data of an internal combustion engine
S4. Ability to model, calculate and/or evaluate the results of some technical solutions or configuration changes 
in internal combustion engines
S5. Ability to analyze and interpret results obtained numerically and experimentally
S6. Ability to calculate the power requirements of an automotive vehicle
S7. Ability to relate the various lectured items

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Caracterização, classificação e análise comparativa de motores de combustão interna
2. Necessidades de propulsão de um veículo automóvel
3. Cargas absoluta e relativa de um motor. Definições operacionais da carga. Índices de carga
4. Forças e momentos de inércia no sistema êmbolo –biela – manivela
5. Perdas mecânicas e rendimento mecânico
6. Rendimento volumétrico e processos de escoamentos gasosos
7. Contribuição dos rendimento mecânico e volumétrico para a formação da curva de binário
8. Limitações da combustão às condições ideais de funcionamento dos motores Otto
9. Limitações da combustão às condições ideais de funcionamento dos motores Diesel

6.2.1.5. Syllabus:

1. Characterization, classification and comparative analysis of internal combustion engines
2. Road load power
3. Absolute and relative Engine Loads. Operational definitions of “Engine Load”. Load indices
4. Forces and inertial moments in the system Piston - Connecting Rod - Crankshaft
5. Mechanical losses and mechanical efficiency
6. Volumetric efficiency and gas flow processes
7. Assessment of the volumetric and mechanical efficiencies’ influence on the formation of the torque curve
8. Limitations due to the combustion process on ideal operating conditions of Otto engines
9. Limitations due to the combustion process on ideal operating conditions of Diesel engines

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
1. Caracterização, classificação e análise comparativa de motores de combustão interna (C1, C2, C4 e C7)
2. Necessidades de propulsão de um veículo automóvel (C2, C3, C4, C5 e C7)
3. Cargas absoluta e relativa de um motor. Definições operacionais da carga. Índices de carga (C2, C3, C4, C5 e 
C7)
4. Forças e momentos de inércia no sistema êmbolo – biela – manivela (C6 e C7)
5. Perdas mecânicas e rendimento mecânico (C2, C3, C4, C5 e C7)
6. Rendimento volumétrico e processos de escoamentos gasosos (C2, C3, C4, C5 e C7)
7. Contribuição dos rendimento mecânico e volumétrico para a formação da curva de binário (C2, C3, C4, C5 e 
C7)
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8. Limitações da combustão às condições ideais de funcionamento dos motores Otto (C1, C4, C5, C7 e C9)
9. Limitações da combustão às condições ideais de funcionamento dos motores Diesel (C1, C4, C5, C7 e C9)

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
1. Characterization and comparative analysis of internal combustion engines (S1, S2, S4, S7)
2. Road load power (S6, S7)
3. Absolute and relative Engine Loads. Operational definitions of “Engine Load”. Load indices (S2, S3, S4, S5, 
S7)
4. Forces and inertial moments in the system Piston - Connecting Rod - Crankshaft (S1, S4, S7, S8)
5. Mechanical losses and mechanical efficiency (S2, S3, S4, S5, S7)
6. Volumetric efficiency and gas flow processes (S2, S3, S4, S5, S7)
7. Assessment of the volumetric and mechanical efficiencies’ influence on the formation of the torque curve 
(S2, S3, S4, S5, S7)
8. Limitations due to the combustion process on ideal operating conditions of Otto engines (S1, S4, S5, S7, S9)
9. Limitations due to the combustion process on ideal operating conditions of Diesel engines (S1, S4, S5, S7, 
S9)

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
EP = Ensino Presencial
EP1. Ensino Teórico (T)
EP1.1. Apresentação dos conceitos
EP1.2. Análise qualitativa de casos reais e alterações de configurações 
EP2. Ensino Teórico-Prático (TP)
EP2.1. Modelação e resolução de problemas
EP2.2. Análise crítica dos resultados dos problemas
EP3. Orientação Tutorial (OT) Sessões de orientação pessoal, em pequenos grupos para esclarecimento de 
dúvidas e apoio à realização do trabalho prático

AA = Aprendizagem Autónoma
AA1. Estudo
AA1.1. Leitura de excertos de bibliografia recomendada
AA1.2. Resolução dos exercícios elaborados para a unidade curricular
AA2. E-aprendizagem, utilização de software de modelação numérica de motores e ferramentas de pesquisa

AP = A valiação Periódica
AP. Prova escrita (75%, com mínimo de 9,0 valores) + Trabalho (25%)

AF = Avaliação Final - Exame 
AF. Existem duas opções a) ou b): a) Prova escrita Individual final (100%) ou, b) Prova escrita (75%, com 
mínimo de 9,0 valores) + Trabalho (25%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
CT = Contact Teaching
CT1. Theoretial Classs (T)
CT1.1. Presentation of concepts
CT1.2. Qualitative analysis of real engine’s configurations and configuration changes
CT2. Theoretical and Practical (TP)
CT2.1. Modelling and solving proble
CT2.2. Critical analysis of the obtained results
CT3. T utorial (OT) - Personal guidance sessions in problem solving (small groups)

AL = Autonomous Learning
AL1. Study
AL1.1. Reading the chapters of the selected authors 
AL1.2. Solving the proposed problems
AL2. E-learning, using Lotus Engine Simulation software and searching databases

PA = Periodic Assessment
PA. Writte test (75%, with minimum of 9.0) + Work (25%)
PA. Work is graded from 0 (zero) to 5 (five) and is always accounted for in this evaluation.
PA. Final grade = Written test (75%) + Work (25%)

FA = Final Assessment - Exam
FA. There are two optiona) or b): a) Single final exam (100%) or b) Final exam (75%, with minimum grade of 9.0) 
+ Work (25%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

EP1. Ensino Teórico (T)
EP1.1. Apresentação dos conceitos (C1 - C7)
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EP1.2. Análise qualitativa de casos reais e alterações de configurações (C1 - C7)
EP2. Ensino Teórico-Prático (TP)
EP2.1. Modelação e resolução de problemas (C1 - C7)
EP2.2. Análise crítica dos resultados dos problemas (C1 - C7)
EP3. Orientação Tutorial (OT) Sessões de orientação pessoal, em pequenos grupos para esclarecimento de 
dúvidas e apoio à realização do trabalho prático (C1 - C7)

AA1. Estudo
AA1.1. Leitura de excertos de bibliografia recomendada (C1 - C7)
AA1.2. Resolução dos exercícios elaborados para a unidade curricular (C1 - C7)
AA2. E-aprendizagm, utilização de software de modelação numérica de motores e ferramentas de pesquisa (C1 
- C7)

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
CT1. Theoretial Classs (T)
CT1.1. Presentation of concepts (S1 - S7)
CT1.2. Qualitative analysis of real engine’s configurations and configuration changes (S1 - S7)
CT2. Theoretical and Practical (TP)
CT2.1. Modelling and solving proble (S1 - S7)
CT2.2. Critical analysis of the obtained results (S1 - S7)
CT3. Tutorial (OT) - Personal guidance sessions in problem solving (small groups) (S1 - S7)

AL1. Study
AL1.1. Reading the chapters of the selected authors (S1 - S7)
AL1.2. Solving the proposed problems (S1 - S7)
AL2. E-learnig, using Lotus Engine Simulation software and searching databases (S1 - S7)

6.2.1.9. Bibliografia principal:

- Elementos de apoio fornecidose plo docente
- Motores de Combustão Interna – Uma Abordagem Termodinâmica, J. Mendes-Lopes, IST
- Internal Combustion Engines, C. R. Ferguson, A. T. Kirkpatrick, Jonh Wiley, 2001
- Internal Combustion Engine Fundamentals, J. B. Heywood, McGraw-Hill, 1988
- Motores de Combustão Interna, J. Martins, Publindústria, 2006, ISBN 9789728953027
- BOSCH, "Automotive Handbook" 
- Introduction to the Internal Combustion Engines, R. Stone, Palgrave, 1999
- Modern Automotive Technology, James E. Duffy, GW Publisher, 2000
- The Internal Combustion Engine in Theory and Practice, Charles F. Taylor

Mapa IX - Resistência dos Materiais

6.2.1.1. Unidade curricular:
Resistência dos Materiais

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Luís Manuel de Jesus Coelho: 1T, total 30 h; 2TP, total 60 h; 1OT, total 5 h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
C = Objetivos/Competências:
C1. Identificar os diferentes tipos de esforços que podem agir sobre uma estrutura
C2. Calcular as diferentes tensões que são originadas pelas diversas solicitações 
C3. Calcular as deformações associadas a cada tipo de solicitação
C4. Identificar as solicitações complexas resultantes da sobreposição dos esforços simples
C5. Calcular o estado de tensões de um corpo em qualquer plano e solicitado por qualquer carregamento
C6. Identificar o ponto crítico de qualquer estrutura e o respectivo cálculo do maior valor da tensão

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

S = Objectives/Skills:
S1. Ability to identify the different types of efforts that can act in a structure
S2. Ability to calculate the different stresses that are caused by the loads
S3. Ability to calculate the strains related with every load
S4. Ability to identify the complex loading that result from the simple loads
S5. Ability to calculate the general stresses in any structure
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S6. Ability to identify the critical point (most loaded point) and to calculate the most important stress

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Conceito de tensão
1.1. Aplicação na análise de estruturas simples
1.2. Tensões num plano oblíquo sujeito a carregamento axial
1.3. Tensor das tensões
2. Carregamento axial
2.1. Deformações
2.2. Problemas estaticamente indeterminados
2.3. Problemas envolvendo variação de temperatura
2.4. Carregamento multiaxial; lei de Hooke generalizada
3. Torção
3.1. Deformações numa barra circular
3.2. Tensões numa barra circular; ngulo de torção
3.3. Torção em barras de seção transversal não circular
4. Flexão
4.1. Flexão pura e transversal
4.2. Equação da linha elástica
4.3. Flexão desviada
4.4. Tração ou compressão excêntrica
5. Círculo de Mohr para o estado plano de tensões
6. Critérios de cedência para materiais dúcteis e frágeis
7. Instabilidade elástica

6.2.1.5. Syllabus:
1. Concept of stress
1.1. Application to the analysis of simple structures
1.2. Stress on an oblique plane under axial loading
1.3. Stress under general loading conditions; components of stress
2. Stress and strain - axial loading
2.1. Normal stress under axial loading
2.2. Deformations of members under axial loading
2.3. Multiaxial loading; generalized Hooke’s law
3. Torsion
3.1. Deformations in a circular shaft
3.2. Stresses in the elastic range
3.3. Angle of twist in the elastic range
3.4. Torsion of noncircular members
3.5. Thin-walled hollow shafts
4. Bending
4.1. Pure bending
4.2. Normal Stress and shear stress in transverse bending
4.3. Deflection of beams by integration
4.4. Unsymmetric bending
4.5. General case of eccentric axial loading
5. Möhr´s circle - transformation of stress
6. Yield criteria for ductile and brittle materials
7. Columns

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

1. Conceito de tensão (C1 - C4)
2. Carregamento axial (C1 - C4)
3. Torção (C1 - C4)
4. Flexão (C1 - C4)
5. Círculo de Mohr para o estado plano de tensões (C1 - C6)
6. Critérios de cedência para materiais dúcteis e frágeis (C1 - C6)
7. Instabilidade elástica (C1, C2, C6)

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
1. Concept of stress (S1 - S4)
2. Stress and strain - axial loading (S1 - S4)
3. Torsion (S1 - S4)
4. Bending (S1 - S4)
5. Möhr´s circle - transformation of stress (S1 - S6)
6. Yield criteria for ductile and brittle materials (S1 - S6)
7. Columns (S1, S2, S6)

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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EP = Ensino Presencial
EP1. Ensino Teórico (T)
EP1.1. As aulas teóricas são essencialmente expositivas 
EP2. Ensino Teórico-Prático (TP)
EP2.1. Nas aulas teórico-práticas privilegia-se a resolução de exemplos de aplicação da matéria
EP3. Orientação Tutorial (OT) Sessões de orientação pessoal, em pequenos grupos para esclarecimento de 
dúvidas e apoio à realização do trabalho prático

AA = Aprendizagem Autónoma
AA1. Estudo
AA1.1. Leitura de excertos de bibliografia recomendada
AA1.2. Resolução de exercícios 
AA2. E-aprendizagem

AC = Avaliação Continua
AC. No final de algumas aulas teóricas é feita uma pergunta, o conjunto das respostas, vale 2 valores em todas 
as avaliações escritas, seja por frequência ou por exame.
AC. Teste escrito composto de duas partes: uma teórica (5 valores) e uma teórico-prática (15 valores)

AF = Avaliação Final - Exame 
AF. Teste escrito composto de duas partes: uma teórica (5 valores) e uma teórico-prática (15 valores)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
CT = Contact Teaching
CT1. Theoretial Classes (T)
CT1.1. The lectures are essentially expository 
CT2. Theoretical and Practical (TP)
CT2.1. Some examples in solving problems
CT2.2. Critical analysis of the obtained results
CT3. Tutorial (OT) - Personal guidance sessions in problem solving (small groups)

AL = Autonomous Learning
AL1. Study
AL1.1. Reading the chapters of the selected authors 
AL1.2. Solving the proposed problems
AL2. E-learning

CA = Continous Assessment
CA. At the end of the theotetical classes the students must respond in writing. In the end, all the answers, as 
well as the presence in some classes, it is worth 2 marks in all written assessments, either by examination or 
by frequency. Individual written evaluation consists of two parts: a theoretical (5 values) and a theoretical and 
practical (15 values) 

FA = Final Assessment - Exam
FA. Written test consists of two parts: a theoretical (5 values) and a theoretical and practical (15 values)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

EP1. Ensino Teórico (T)
EP1.1. As aulas teóricas são essencialmente expositivas (C1 - C6)
EP2. Ensino Teórico-Prático (TP)
EP2.1. Nas aulas teórico-práticas privilegia-se a resolução de exemplos de aplicação da matéria dada nas 
aulas teóricas (C1 - C6)
EP3. Orientação Tutorial (OT) Sessões de orientação pessoal, em pequenos grupos para esclarecimento de 
dúvidas e apoio à realização do trabalho prático (C1 - C6)

AA1. Estudo
AA1.1. Leitura de excertos de bibliografia recomendada (C1 - C6)
AA1.2. Resolução dos exercícios (C1 - C6)
AA2. E-aprendizagem (C1 - C6)

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
CT1. Theoretial Classs (T)
CT1.1. The lectures are essentially expository s (S1 - S6)
CT2. Theoretical and Practical (TP)
CT2.1. Some examples in solving problems (S1 - S6)
CT2.2. Critical analysis of the obtained results (S1 - S6)
CT3. Tutorial (OT) - Personal guidance sessions in problem solving (small groups) (S1 - S6)

AL1. Study
AL1.1. Reading the chapters of the selected authors (S1 - S6)
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AL1.2. Solving the proposed problems (S1 - S6) 

6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Mecânica dos Materiais, F. Beer, R. Johnson & J.T. DeWolf, Edição McGraw-Hill, 2003
- Resistência dos Materiais, F. Beer, R. Johnston, Edição McGraw-Hill, 1996
- Resistência dos Materiais, R. C. Hibbeler, Livros Técnicos e Científicos Editora, 2000

Mapa IX - Mecânica dos Fluidos

6.2.1.1. Unidade curricular:
Mecânica dos Fluidos

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Nuno Alexandre Gonçalves Martinho: 1T, total 30 h; 1TP, total 15 h; 1PL, total 15 h; 1OT, total 5 h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Paulo Alexandre Matos Henriques de Carvalho: 1TP, total 15 h; 2PL, total 30 h; 1OT, total 5 h

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
C = Objetivos/Competências:
C1. Conhecimento das propriedades dos diferentes fluidos existentes e respectivas propriedades, em especial 
dos fluidos Newtonianos
C2. Capacidade para perceber o funcionamento dos lubrificantes e calcular tensões de corte viscosas
C3. Capacidade de criar modelos, calcular e/ou avaliar situações típicas de engenharia, envolvendo fluidos em 
repouso e/ou em movimento
C4. Capacidade para dimensionar condutas
C5. Capacidade de calcular os requisitos de potência hidráulica de instalações/turbomáquinas
C6. Capacidade de analisar e interpretar resultados obtidos analiticamente e experimentalmente

CT = Competências Transversais:
CT1. Capacidade de estudar autonomamente
CT2. Capacidade de trabalhar em grupo
CT3. Capacidade de relacionar os conhecimentos adquiridos com exemplos reais de engenharia

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
S = Objectives/Skills:
S1. Ability to define fluid, their properties and distinguish Newtonian from non-Newtonian fluids
S2. Ability to understand lubricant’s proprieties and calculate shear tensions
S3. Ability to create models and assess typical engineering situations concerning fluids in rest and/or in 
motion
S4. Ability to perform duct calculations
S5. Ability to calculate the power requirements of hydraulic installations/turbo machines
S6. Ability to analyse and interpret results obtained either numerically or experimentally

TS = Transversal Skills:
TS1. Ability to work autonomously
TS2. Ability to do team work
TS3. Ability to relate theoretical concepts with real engineering examples

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução à mecânica de fluidos
1.1. Conceito de fluido
1.2. Hipótese do Continuum
1.3. Unidades e análise dimensional
1.4. Viscosidade e outras propriedades dos fluidos
1.5. Caracterização dos fluidos não-Newtonianos
2. Distribuição da pressão num fluido
2.1. Pressão e gradiente de pressão
2.2. Pressão manométrica e absoluta
2.3. Equação fundamental da hidrostática
2.4. Aplicações manométricas
2.5. Forças hidrostáticas sobre superfícies submersas planas
2.6. Forças hidrostáticas sobre superfícies submersas curvas
2.7. Forças hidrostáticas em fluidos estratificados
3. Relações integrais aplicadas a um volume de controlo
3.1. Escoamentos ideais: Equação de Bernoulli
4. Escoamentos viscosos em condutas/instalações
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4.1. Número de Reynolds e regimes de escoamento
4.2. Escoamentos em condutas cilíndricas
4.3. Diagrama de Moody
4.4. Escoamentos em condutas de secção não-circular
4.5. Perdas de carga localizadas
4.6. Potência hidráulica de bombas e turbinas

6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction to fluid mechanics
1.1. The concept of a fluid
1.2. The fluid as a continuum
1.3. Dimensions and units
1.4. Non Newtonian fluids characterization
1.5. Viscosity and other secondary properties
2. Pressure distribution in a fluid
2.1. Pressure and pressure gradient
2.2. Gage pressure and vacuum pressure: relative terms
2.3. Hydrostatic pressure distributions
2.4. Application to manometers
2.5. Hydrostatic forces on plane surfaces
2.6. Hydrostatic forces on curved surfaces
2.7. Hydrostatic forces in layered fluids
3. Integral relations for a control volume
3.1. Frictionless flow: the Bernoulli equation
4. Viscous flow in ducts
4.1. Reynolds-number regimes
4.2. Flow in circular pipes
4.3. The Moody chart
4.4. Viscous flow in ducts/hydraulic systems
4.5. Local losses in pipe systems
4.6. Hydraulic power of pumps and turbines

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
1. Introdução à mecânica de fluidos (C1 - C3, C6, CT1)
2. Distribuição da pressão num fluido (C1, C3, C6, CT1, CT2)
3. Relações integrais aplicadas a um volume de controlo (C1, C3, C6, CT1, CT2)
4. Escoamentos viscosos em condutas/instalações (C1, C3 - C6, CT3)

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

1. Introduction to fluid mechanics (S1 - S3, S6, TS1)
2. Pressure distribution in a fluid (S1, S3, S6, TS1, TS2)
3. Integral relations for a control volume (S1, S3, S6, TS1, TS2)
4. Viscous flow in ducts/hydraulic systems ( S1, S3 - S6, TS3)

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
EP = Ensino Presencial
EP1. Ensino Teórico (T)
EP1.1. Apresentação dos conceitos
EP1.2. Análise de casos reais envolvendo fluidos
EP2. Ensino Teórico-Prático (TP)
EP2.1. Modelação e resolução de problemas
EP2.2. Análise crítica de resultados
EP3. Ensino Prático e Laboratorial (PL)
EP3.1. Ensaios experimentais de verificação das leis fundamentais
EP3.2. Obtenção experimental de propriedades características dos fluidos e de instalações
EP4. Orientação Tutorial (OT) - Sessões de orientação pessoal e/ou em pequenos grupos para esclarecimento 
de dúvidas

AA = Aprendizagem Autónoma
AA1. Estudo
AA1.1. Leitura de excertos da bibliografia 
AA1.2. Resolução dos exercícios
AA2. e-aprendizagem. Utilização de recursos eletrónicos e ferramentas de pesquisa

AP = Avaliação Periódica
AP. 90%: Prova escrita (mínimo de 9,0 valores)
AP. 10%: Avaliação prática (relatórios PL)

AF = Avaliação Final - Exame
AF. 90%: Prova escrita teórica (mínimo de 9,0 valores)
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AF. 10%: Avaliação prática (relatórios PL)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
CT = Contact Teaching
CT1. Theoretical Classes (T)
CT1.1. Presentation of concepts
CT1.2. Analysis of real examples involving fluids
CT2. Theoretical and Practical (TP)
CT2.1. Modelling and solving problems
CT2.2. Critical analysis of obtained results
CT3. Practical and Laboratorial (PL)
CT3.1. Experimental tests for validation/verification of the fundamental laws of Fluid Mechanics
CT3.2. Experimental determination of fluid properties and of hydraulic installations 
CT4. Tutorial (OT) - Personal or small groups guidance sessions in problem solving

AL = Autonomous Learning
AL1. Study
AL1.1. Reading excerpts from recommended bibliography
AL1.2. Resolution of exercises designed for the course
AL2. e-learning - Use of electronic resources available from the authors and research tools

PA = Periodic Assessment 
PA. 90%: Written examination (min. of 9,0)
PA. 10%: Practical lessons work

FA = Final Assessment - Exam 
FA. 90%: Written examination (min. of 9,0)
FA. 10%: Practical lessons work

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

EP1. Ensino Teórico (T)
EP1.1. Apresentação dos conceitos (C1 - C3, CT1)
EP1.2. Análise de casos reais envovendo fluidos (C1, C2, C3, C6, CT1 - CT3)
EP2. Ensino Teórico-Prático (TP)
EP2.1. Modelação e resolução de problemas (C3 - C5, CT1 a CT3)
EP2.2. Análise crítica de resultados (C6, CT1 - CT3)
EP3. Ensino Prático e Laboratorial (PL)
EP3.1. Ensaios experimentais de verificação das leis fundamentais (C1, C2, CT2, CT3)
EP3.2. Obtenção experimental de propriedades características dos fluidos e de instalações (C3 - C6, CT2, CT3)
EP4. Orientação tutorial (OT) - Sessões de orientação pessoal e/ou em pequenos grupos para esclarecimento 
de dúvidas (C1 - C6)

AA1. Estudo
AA1.1. Leitura de excertos de bibliografia (C1 - C3, CT1)
AA1.2. Resolução dos exercícios (C2 - C6, CT1 - CT3)
AA2. e-aprendizagem - Utilização dos recursos eletrónicos e ferramentas de pesquisa (CT1)

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
CT1. Theoretical Classes (T)
CT1.1. Presentation of concepts (S1 - S3, TS1)
CT1.2. Analysis of real examples involving fluids (S1 - S3, S6, TS1 - TS3)
CT2. Theoretical and Practical (TP)
CT2.1. Modelling and solving problems (S3 - S5, TS1 - TS3)
CT2.2. Critical analysis of obtained results (S6, TS1 - TS3)
CT3. Practical and Laboratorial (PL)
CT3.1. Experimental tests for validation/verification of the fundamental laws of Fluid Mechanics (S1, S2, TC2, 
TS3)
CT3.2. Experimental determination of fluid properties and of hydraulic installations (S3 - S6, TS2, TS3)
CT4. Tutorial (OT) - Personal or small groups guidance sessions in problem solving (S1 - S6)

AL1. Study
AL1.1. Reading excerpts from recommended bibliography (S1 - S3, TS1)
AL1.2. Resolution of exercises designed for the course (S2 - S6, TS1 - TS3)
AL2. e-learning - Use of electronic resources available from the authors and research tools (TS1)

6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Luis Adriano Oliveira, António Gameiro Lopes, Mecânica dos Fluídos, Lidel, 4ª Edição, 2012
- Frank M. White, Fluid Mechanics, McGraw-Hill, Inc., seventh edition, 2010
- Yunus A.Cengel, John M. Cimbala, Mecânica dos Fluidos - Fundamentos e Aplicações, McGraw-Hill, 2008
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- Apontamentos das aulas e fichas de exercícios do docente

Mapa IX - Instrumentação e Electrónica

6.2.1.1. Unidade curricular:
Instrumentação e Electrónica

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Carlos Daniel Henriques Ferreira: 1T, total 30 horas; 2PL, total 60 horas; 1OT, total 5 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Paulo Jorge da Cruz Ventura: 2TP, total 30 horas; 1PL, total 30 horas; 1OT, total 5 horas
Sérgio Manuel da Silva: 2PL, total 60 horas; 1OT, total 5 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
C=Objetivos/Competências:
C1. Conhecimentos sobre dispositivos eletrónicos e suas funcionalidades
C2. Capacidade para analisar circuitos eletrónicos com díodos, transístores e amplificadores operacionais
C3. Capacidade de compreender, diagnosticar e reparar circuitos analógicos em veículos automóveis
C4. Conhecer o funcionamento dos sistemas sensoriais
C5. Identificar os tipos sensores utilizados nos veículos automóveis, compreender o seu princípio de 
funcionamento, aferir o seu estado e proceder a sua correta substituição/instalação
C6. Capacidade para a realização de tarefas de condicionamento de sinal
C7. Capacidade de utilização de ferramentas para aquisição e visualização de dados

CT=Competências Transversais:
CT1. Capacidade de estudar autonomamente
CT2. Capacidade de trabalhar em grupo
CT3. Capacidade de relacionar os conhecimentos adquiridos com exemplos reias de engenharia

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
C = Objectives / Skills:
S1. Knowledge of electronic devices and their functionality
S2. Ability to analyze electronic circuits with diodes, transistors and operational amplifiers
S3. Ability to understand, diagnose and repair analogue circuits in motor vehicles
S4. Knowledge of sensorial systems working principles
S5. Ability to identify the types sensors used in automobiles, understand its working principle, assess its 
condition and make the proper replacement/installation
S6. Ability to perform tasks related with signal conditioning
S7. Ability to develop and use tools for data acquisition and visualization

TS = Transversal skills:
TS1. Ability to study autonomously
TS2. Ability to do team work
TS3. Ability to relate theoretical concepts with real engineering examples

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Dispositivos semicondutores
1.1. O díodo semicondutor
1.2. Aplicações de díodos
1.3. O transístor bipolar
1.4. Transístor de efeito de campo (MOSFET)
1.5. Transístor bipolar de porta isolada
1.6. Aplicações dos transístores
2 Sensores
2.1. Introdução aos sistemas sensoriais
2.2. Sensores, classificação, características e calibração 
2.3. Princípios físicos de transdução
2.4. Exemplos de aplicação de sensores nos veículos automóveis
3 Acondicionamento de sinal
3.1. Conversão de resistência em tensão
3.2. Amplificadores operacionais
3.3. Montagens básicas com amplificadores operacionais
3.4. Adaptação de impedâncias
3.5. Amplificador diferencial e amplificador de instrumentação
3.6. Circuito comparador com histerese
3.7. Filtros
4 Circuitos integrados
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4.1. Amplificadores de instrumentação
4.2. Acopladores óticos
4.3. Comparadores de tensão
4.4. Reguladores de tensão lineares
4.5. Osciladores integrados
4.6. Aplicações nos veículos automóveis

6.2.1.5. Syllabus:
1 Semiconductor devices
1.1. Diodes
1.2. Applications of diodes
1.3. Bipolar transistor
1.4. Field effect transistor (MOSFET)
1.5. Insulated Gate Bipolar Transistor
1.6. Applications of transistors
2 Sensors
2.1. Introduction to sensory systems
2.2. Sensors, classification, characteristics and calibration
2.3. Physical principles of transduction
2.4. Examples and application of sensors in automobiles
3 Signal conditioning
3.1. Resistance to voltage conversion
3.2. Operational amplifiers
3.3. Basic circuits with operational amplifiers
3.4. Adaptation of impedances
3.5. Differential amplifier and instrumentation amplifier
3.6. Comparator circuit with hysteresis
3.7. Filters
4 Integrated circuits
4.1. Instrumentation Amplifiers
4.2. Optocouplers
4.3. Voltage comparators
4.4. Linear voltage regulators
4.5. integrated oscillators
4.6. Applications in automobiles

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
1. Dispositivos semicondutores (C1, C2, C3, C7, CT3)
2. Sensores (C4, C5, C7, CT3)
3. Acondicionamento de sinal (C3, C4, C6, C7, CT3)
4. Circuitos integrados (C3, C7, CT3)

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
1. Semiconductor devices (S1, S2, S3, S7, TS3)
2. Sensors (S4, S5, S7, TS3)
3. Signal conditioning (S3, S4, S6, S7, TS3)
4. Integrated circuits (S3, S7, TS3)

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

EP=Ensino Presencial
EP1. Ensino teórico (T) – apresentação de conceitos
EP2. Ensino teórico-prático (TP) – resolução de exercícios
EP3. Ensino prático e laboratorial (PL)
EP3.1. Realização de experiências e projetos
EP3.2. Análise crítica de resultados
EP4. Orientação tutorial (OT) – sessões de orientação pessoal e em grupo

AA=Aprendizagem Autónoma
AA1. Estudo individual e em grupo
AA1.1. Leitura de apontamentos e da bibliografia recomendada
AA1.2. Resolução de exercícios
AA1.3. Preparação dos trabalhos laboratoriais

RE=Recursos Específicos
RE1. Laboratórios de Eletrónica
RE2. Laboratório de Eng. automóvel
RE3. Sala de apoio à realização de projetos em estudo autónomo
RE3. Plataforma online de gestão de conteúdos pedagógicos

AP=Avaliação Periódica
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AP1. 70% - 1 prova escrita (mín. 8)
AP2. 30% - Trabalhos laboratoriais (mín. 10)

AE=Avaliação por Exame
AE1. 70% - 1 prova escrita (mín. 8)
AE2. 30% - Teste prático ou trabalhos laboratoriais (mín. 10)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
CT=Contact teaching
CT1. Theoretical classes (T) - presentation of concepts
CT2. Problem solving classes (TP)
CT3. Practical and laboratory classes (PL)
CT3.1. Carrying out experiments and projects
CT3.3. Critical analysis of results
CT4. Tutorial guidance (OT) - personal and group mentoring sessions

AL=Autonomous learning
AL1. Individual and group study
AL1.1. Reading classes notes and recommended bibliography
AL1.2. Solving homework exercises
AL1.3. Preparation of laboratory experiments

SR=Specific Resources
SR1. Laboratory of electronics
SR2. Laboratory of automotive engineering 
SR3. Self-study laboratory of electronics
SR3. Online course management platform (moodle)

PA=Periodic assessment:
PA1. 70% - 1 written test (min. 8)
PA2. 30% - Practical and laboratory classes (min. 10)

FA=Final assessment:
FA1. 70% - 1 written test (min. 8,0)
FA2. 30% - Practical test or practical and laboratory classes (min. 10)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

EP = Ensino Presencial
EP1. Ensino teórico - apresentação de conceitos (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, CT3)
EP2. Ensino teórico-prático - resolução de exercícios (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7)
EP3. Ensino prático e laboratorial
EP3.1. Realização de experiências e projetos (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, CT2)
EP3.2. Análise crítica de resultados (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, CT3)
EP4. Orientação tutorial – sessões de orientação pessoal e em grupo (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, CT3)

AA = Aprendizagem Autónoma
AA1. Estudo individual e em grupo
AA1.1. Leitura de apontamentos e da bibliografia recomendada (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, CT1)
AA1.2. Resolução de exercícios disponibilizados e da bibliografia (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, CT1)
AA1.3. Preparação dos trabalhos laboratoriais (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, CT1, CT2, CT3)

RE = Recursos Específicos
RE1. Laboratórios de Eletrónica (C1, C2, C6, C7, CT2, CT3) 
RE2. Laboratório de eng. automóvel – Kits específicos com componentes de veículos automóveis (C3, C4, C5, 
C7, CT2, CT3)
RE3. Sala de apoio à realização de projetos em estudo autónomo (C1, C2, C6, C7, CT1, CT2)
RE4. Plataforma online de gestão de conteúdos pedagógicos (moodle) (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, CT1)

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
CT=Contact teaching
CT1. Theoretical classes - presentation of concepts (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, TS3)
CT2. Problem solving classes (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7)
CT3. Practical and laboratory classes
CT3.1. Carrying out experiments and projects (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, TS2)
CT3.3. Critical analysis of results (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, TS3)
CT4. Tutorial guidance - personal and group mentoring sessions (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, TS3)

AA = Autonomous learning
AA1. Individual and group study
AA1.1. Reading classes notes and recommended bibliography (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, TS1)
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AA1.2. Solving homework exercises (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, TS1)
AA1.3. Preparation of laboratory experiments (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, TS1, TS2, TS3)

SR = Specific Resources
SR1. Laboratory of electronics (S1, S2, S6, S7, TS2, TS3)
SR2. Laboratory of automotive engineering (S3, S4, S5, S7, TS2, TS3)
SR3. Self-study laboratory of electronics (S1, S2, S6, S7, TS1, TS2)
SR4. Online course management platform (moodle) (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, TS1)

6.2.1.9. Bibliografia principal:
T. Denton, Automobile Electrical and Electronic Systems, 4th edition, Routledge, 2013
J. Fraden, Handbook of Modern Sensors - Physics, Design, and Applications, 3rd editon, Springer, 2004
R. Bosch, Automotive electrics automotive electronics, 5th edition, Wiley, 2007
A. Malvino, Princípios de Electrónica; VOL 1, 6ª edição, McGraw-Hill, 2000
L. M. Garcia, A. J. G. Padilla, F.R. Dominguez, Electrónica Analógica, McGraw-Hill, 1994
J. Millman, A. Grabel, Microelectrónica, 2ª edição, McGraw-Hill, 1991
C. Ferreira, Apontamentos das aulas e fichas de exercícios

Mapa IX - Tecnologia Automóvel I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Tecnologia Automóvel I

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Francisco Romeiro da Fonseca Pereira: 1TP, total 30h, 2PL, total 90h; OT, total 5h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
C = Objetivos/Competências:
C1. Aquisição de conhecimentos práticos de funcionamento, diagnóstico de avarias e técnicas de reparação 
de motores e respetivos sistemas auxiliares
C2. Conhecimento dos procedimentos de segurança, bem como do tempo e tipo de mão-de-obra associado à 
reparação de motores e respetivos sistemas auxiliares
C3. Capacidade de seleção e utilização de equipamento específico para a reparação de motores e respetivos 
sistemas auxiliares 
C4. Capacidade para identificar avarias em motores, causas e consequências, apontar soluções de reparação
C5. Capacidade para avaliar custos associados à reparação de motores

CT = Competências Transversais:
CT1. Capacidade de integrar, gerir transmitir conhecimentos e equipas de trabalho
CT2. Capacidade de elaborar relatórios técnicos
CT3. Capacidade de expressão através de esquemas e de desenhos técnicos quer manualmente que 
recorrendo a ferramenta informáticas
CT4. Contacto com empresas e entidades do sector automóvel

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

S = Objectives/Skills:
S1. Acquisition of practical knowledge of engines and respective auxiliary systems operation, fault diagnosis 
and repair techniques
S2. Knowledge of safety procedures, as well as the time and type of hand labor associated with the repair of 
engines and respective auxiliary systems
S3. Ability to select and use specific equipment for engines and respective auxiliary systems repair
S4. Ability to identify faults in engines, its causes and consequences, as well as recommend repair solutions
S5. Ability to assess costs associated with engine repair

TS = Transversal Skills:
TS1. Ability to integrate, manage and transmit knowledge to work teams
TS2. Ability to prepare technical reports
TS3. Ability to communicate through diagrams and technical drawings either manually or using a computer 
tool
TS4. Contact with companies and organizations in the automotive aftermarket industry

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução ao sector automóvel
2. Funcionamento, diagnóstico e técnicas de reparação de sistemas auxiliares do motor
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2.1. Sistemas de alimentação de ar
2.2. Sistemas de alimentação de combustível
2.3. Sistema de escape
2.4. Sistema de refrigeração
2.5. Sistema de sobrealimentação 
2.6. Sistema de lubrificação
2.7. Sistemas elétricos do motor (arranque e carga)
3. Reparação de motores
3.1. Técnicas de desmontagem, análise dimensional, montagem e afinação de motores
3.2. Ferramenta e equipamentos específicos para a reparação de motores
3.3. Introdução ao diagnóstico de avarias mecânicas em motores
4. Funcionamento, diagnóstico e técnicas de reparação de sistemas convencionais de controlo de motores
4.1. Sistemas de preparação da mistura (carburadores) de motores a gasolina
4.2. Sistemas de ignição de motores a gasolina
4.3. Sistemas de injeção mecânica de motores diesel

6.2.1.5. Syllabus:

1.Introduction to the automotive aftermarket industry
2. Engine auxiliary systems operation, diagnosis and repair techniques 
2.1. Intake systems
2.2. Fuel supply system
2.3. Exhaust system
2.4. Cooling system
2.5. Supercharging system
2.6. Lubrication system
2.7. Engine electrical systems (starting and load)
3. Engine repair
3.1. Engine disassembly techniques, dimensional analysis, assembly and tuning
3.2. Tool and equipment specific to engine repair
3.3. Introduction to the diagnosis of mechanical faults in engines
4. Engine conventional control systems operation, diagnosis and repair techniques
4.1. Mixture preparation systems (carburetors) for petrol engine
4.2. Ignition systems for petrol engines
4.3. Mechanical injection systems for diesel engines

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
1. Introdução ao sector automóvel (C1 - C5, CT4)
2. Funcionamento, diagnóstico e técnicas de reparação de sistemas auxiliares do motor (C1 - C5, CT1 - CT4)
3. Reparação de motores (C1 - C5, CT1 - CT4)
4. Funcionamento, diagnóstico e técnicas de reparação de sistemas convencionais de controlo de motores (C1 
- C5, CT1 - CT4)

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
1. Introduction to the automotive aftermarket industry (S1 - S5, TS4)
2. Engine auxiliary systems operation, diagnosis and repair techniques (S1 - S5, TS1 - TS4)
3. Engine repair (S1 - S4, TS1 - TS4)
4. Engine conventional control systems operation, diagnosis and repair techniques (S1 - S5, TS1 - TS4)

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

EP = Ensino Presencial
EP1. Ensino Teórico-Prático (TP)
EP1.1. Apresentação e discussão dos conteúdos
EP1.2. Análise de casos de estudo
EP2. Ensino Prático Laboratorial (PL)
EP2.1. Realização de trabalhos práticos em sistemas reais
EP2.2. Os alunos são divididos em grupos com uma organização semelhante há de um serviço de reparação, 
possuindo funções específicas: Chefe de Oficina; Responsável Técnico; Mecânico de 1ª; Rececionista; 
Mecânico Ajudante, e elaborando um relatório específico em cada função
EP3. Orientação Tutorial (OT) - Orientação e esclarecimento de dúvidas 

AA = Aprendizagem Autónoma
AA1. Realização de trabalho de campo em empresas do sector automóvel
AA2. Preparação e conclusão de trabalhos laboratoriais
AA3. Pesquisa e estudo de matérias relacionadas com os conteúdos programáticos

AC = Avaliação Contínua; AF = Avaliação Final - Exame
AC e AF. Trabalho de campo (30%), 9 relatórios de trabalho laboratorial (30%) e 3 provas escritas (40%)
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
CT = Classroom Teaching
CT1. Theoretical and Practical (TP)
CT1.1. Presentation and discussion of syllabus
CT1.2. Case studies analysis 
CT2. Practical and Laboratorial (PL)
CT2.1. Application of the syllabus through practical work on vehicles engine systems
CT2.2. Students are divided into groups with a similar organization to a repair service. ach student has a 
specific function in the group as "Technical Manager", "Head of Workshop," "1st Mechanic ", "mechanic 
helper" and "receptionist". The type of intervention in practical work, and the contents of the report depends 
on student function. 
CT3. Tutorial (OT) - Guidance sessions in problem solving

AL = Autonomous Learning
AL1. Realization of field work in automotive companies
AL2. Preparation and completion of laboratory work
AL3. Research and study of subjects 

CA = Continuous Assessment; FA = Final Assessment - Exam
CA and FA. Field work (30%), 9 reports of PL work (30%) and three written tests (40%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.
EP1. Ensino Teórico-Prático (TP)
EP1.1. Apresentação e discussão dos conteúdos (C1, C2, C4, CT2)
EP1.2. Análise de casos de estudo (C1, C4, CT2)
EP2. Ensino Prático Laboratorial (PL)
EP2.1. Realização de trabalhos práticos em sistemas reais (C1 - C5, CT1 - CT3)
EP2.2. Os alunos são divididos em grupos com uma organização semelhante há de um serviço de reparação, 
possuindo funções específicas: Chefe de Oficina; Responsável Técnico; Mecânico de 1ª; Rececionista; 
Mecânico Ajudante, e elaborando um relatório específico em cada função (C1 - C5, CT1 - CT3)
EP3. Orientação Tutorial (OT) - Orientação pessoal ou em grupo para esclarecimento de dúvidas (C1 - C4, CT1 -
CT4)

AA1. Realização de trabalho de campo em empresas do sector automóvel (C2, CT4)
AA2. Preparação e conclusão de trabalhos laboratoriais (C1 - C5, CT1 - CT3)
AA3. Pesquisa e estudo de matérias relacionadas com os conteúdos programáticos (C1 - C5, CT1 - CT3)

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
CT = Classroom Teaching
CT1. Theoretical and Practical (TP)
CT1.1. Presentation and discussion of syllabus (S1, S2, S4)
CT1.2. Case studies analysis (S1 - S4)
CT2. Practical and laboratorial (PL)
CT2.1. Application of the syllabus through practical work on vehicles engine systems
CT2.2. Students are divided into groups with a similar organization to a repair service. Thus each student has a 
specific function in the group as "Technical Manager", "Head of Workshop," "1st Mechanic ", "mechanic 
helper" and "receptionist". The type of intervention in practical work, and the contents of the report depends 
on student function (S1 - S5, TS1 - TS3)
CT3. Tutorial (OT) - Personal or small groups guidance sessions in problem solving (S1 - S4, TS1 - TS4)

AL1. Realization of fieldwork in automotive companies (S2, TS4)
AL2. Preparation and completion of laboratory work (S1 - S5, TS1 - TS3)
AL3. Research and study of subjects related to course content (S1 - S5, TS1 - TS3)

6.2.1.9. Bibliografia principal:

- "Automotive Handbook", SAE International, 8td edition, 2011 
- James E. Duffy, "Modern Automotive Technology", GW Publisher, 8td edition, 2009 
- "Manual del automóvil - reparación y mantenimiento" Cultural S.A., 2005
- "Camiones y vehículos pesados - reparación y mantenimiento", Cultural S.A., 2005
- Manuais de oficina específicos dos sistemas analisados nas aulas

Mapa IX - Microprocessadores

6.2.1.1. Unidade curricular:

Microprocessadores

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
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Sérgio Manuel Maciel de Faria: 1T, total 30h; 2PL, total 90h; 1OT, total 5h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Luís Manuel Conde Bento: 2PL, total 90h; 1OT, total 5h

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
C=Objetivos/Competências
C1. Conhecimentos e compreensão sobre tipos de microprocessadores e suas arquiteturas.
C2. Conhecimentos e compreensão sobre tipos de sinais, dispositivos periféricos e protocolos de 
comunicação.
C3. Capacidade de utilização e programação de microprocessadores.
C4. Capacidade de projetar sistemas controlados por microprocessadores.
C5. Capacidade em usar um espírito crítico na análise de circuitos electrónicos e algoritmos de programação.
C6. Capacidade para conceber e realizar projetos.
C7. Capacidade para estudar autonomamente.
C8. Capacidade de compreensão em língua inglesa de textos técnicos.
C9. Capacidade de integração de conhecimentos.
C10. Capacidade de trabalhar em equipa.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
S=Objectives / Skills:
S1. Knowledge and understanding of types of microprocessors and their architectures.
S2. Knowledge and understanding of types of signals, peripheral devices and communication protocols.
S3. Ability to use and programming of microprocessors.
S4. Ability to design systems controlled by microprocessors.
S5. Ability to be critical in the analysis of electronic circuits and software algorithms.
S6. Ability to design and implement projects.
S7. Ability to study independently.
S8. Ability to understand English technical texts.
S9. Ability to integrate knowledge.
S10. Ability to work in a team.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Arquiteturas de processadores e de computadores
1.1 Máquinas de Von Newman e de Harvard
1.2 RISC e CISC
1.3 Linguagens de programação
1.4 Modos de endereçamento
1.5 Famílias de microcontroladores
2 Instruções do microprocessador
2.1 Conjunto de instruções
2.2 Tempo de execução
2.3 Tamanho das instruções e do programa
3 Memórias
3.1 Tipos de memória: de escrita/leitura (estática e dinâmica); apenas de leitura (PROM, EPROM, EEPROM)
3.2 Endereçamento de memória
3.3 Circuitos de descodificação
4 Circuitos auxiliares e periféricos de entrada/saída
4.1 Interrupções
4.2 Temporizadores, contadores e comparadores
4.3 Conversores analógico/digital e digital/analógico
4.4 Comunicações síncronas
4.5 Comunicações assíncronas
5 Programação
5.1 Ferramentas de programação
5.2 Programação em linguagem “C”
5.3 Programação em linguagem Assembly
6 Projeto de sistemas controlados por um microprocessador
6.1 Ferramentas de desenvolvimento
6.2 Metodologia de projeto

6.2.1.5. Syllabus:
1 Processors and computer architectures
1.1 Von Newman and Harvard machines
1.2 RISC and CISC
1.3 Programming languages
1.4 Addressing Modes
1.5 Microcontroller families
2 Microprocessor instructions
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2.1 Instruction Set
2.2 Execution time
2.3 Instructions and program size
3 Memory
3.1 Types of memory: read/write (static and dynamic), read only (PROM, EPROM, EEPROM)
3.2 Addressing
3.3 Decoding circuits
4 Auxiliary circuits and I/O peripherals
4.1 Interrupts
4.2 Timers, counters and comparators
4.3 A/D and D/A converters
4.4 Synchronous communications
4.5 Asynchronous communications
5 Programming
5.1 Programming Tools
5.2 "C" language
5.3 Assembly language
6 System design controlled by a microprocessor
6.1 Development tools
6.2 Project methodology

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

1 Arquiteturas de processamento
1.1 Máquinas de Von Newman e de Harvard (C1)
1.2 RISC e CISC (C1)
1.3 Linguagens de programação (C1,C3,C4)
1.4 Modos de endereçamento (C1,C3)
1.5 Famílias de microcontroladores (C1,C3,C4)
2 Instruções
2.1 Instruções (C1,C3,C4)
2.2 Tempo de execução (C1,C3,C4)
2.3 Tamanho das instruções (C1,C3,C4)
3 Memórias
3.1 Tipos de memória (C1,C3,C4,C5)
3.2 Endereçamento de memória (C1,C3,C4)
3.3 Circuitos de descodificação (C1,C3,C4)
4 Circuitos de E/S
4.1 Interrupções (C2,C3,C4,C5)
4.2 Temporizadores (C2,C3,C4,C5)
4.3 Conversores A/D e D/A (C2,C3,C4,C5)
4.4 Comunicações síncronas (C2,C3,C4,C5)
4.5 Comunicações assíncronas (C2,C3,C4,C5)
5 Programação
5.1 Ferramentas (C2,C3,C4,C5)
5.2 Programação em “C” (C3,C4,C8)
5.3 Programação em Assembly (C3,C4,C8)
6 Projeto de sistemas controlados por um microprocessador
6.1 Ferramentas de desenvolvimento (C3,C4,C6,C10)
6.2 Metodologia de projeto (C4,C5,C6,C7,C9,C10)

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
1 Processors and computer architectures
1.1 Von Newman and Harvard machines (S1)
1.2 RISC and CISC (S1)
1.3 Programming languages (S1,S3,S4)
1.4 Addressing Modes (S1,S3)
1.5 Microcontroller families (S1,S3,S4)
2 Microprocessor instructions
2.1 Instruction Set (S1,S3,S4)
2.2 Execution time (S1,S3,S4)
2.3 Instructions and program size (S1,S3,S4)
3 Memory
3.1 Types of memory (S1,S3,S4,S5)
3.2 Addressing memory (S1,S3,S4)
3.3 Decoding circuits (S1,S3,S4)
4 Auxiliary circuits and I/O peripherals
4.1 Interrupts (S2,S3,S4,S5)
4.2 Timers, counters and comparators (S2,S3,S4,S5)
4.3 A/D and D/A converters (S2,S3,S4,S5)
4.4 Synchronous communications (S2,S3,S4,S5)
4.5 Asynchronous communications (S2,S3,S4,S5)
5 Programming
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5.1 Programming Tools (S2,S3,S4,S5)
5.2 "C" language (S3,S4,S8)
5.3 Assembly language (S3,S4,S8)
6 System design controlled by a microprocessor
6.1 Development tools (S3,S4,S6,S10)
6.2 Project methodology (S4,S5,S6,S7,S9,S10)

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
EP=Ensino Presencial
EP1. Ensino teórico (T)
EP1.1. Apresentação dos conceitos e princípios de funcionamento
EP1.2. Aplicação a circuitos específicos
EP2. Ensino prático e laboratorial (PL)
EP2.1. Realização de trabalhos tutoriais
EP2.2. Preparação e implementação de trabalhos em grupo
EP3. Orientação tutorial (OT) - Sessões de orientação pessoal

AA=Aprendizagem Autónoma
AA1. Leitura da bibliografia recomendada
AA2. Preparação e realização dos trabalhos

AP=Avaliação Periódica
AP1. Um teste escrito individual (PE)
AP2. Trabalho de preparação (TP)
AP3. Dois trabalhos de avaliação laboratoriais (TA1 e TA2)
AP4. Um miniprojecto (MP)
Classificação laboratorial: PL =15%*TP+20%*TA1+20%*TA2+45%*MP
Classificação final: 40%*PE+60%*PL (mín: PE ≥9,0;PL ≥9,0)

AE=Avaliação por exame
AE1. Duas partes: escrita (PE) e laboratorial (PL)
Classificação final: CF=40%*PE+60%*PL (mín: PE ≥9,0; PL ≥9,0)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
EP=Contact Teaching
CT1. Theoretical (T)
CT1.1. Presentation of the concepts and principles of operation
CT1.2. Exemplification and application for specific circuits
CT2. Practical and laboratorial (PL)
CT2.1. Implementation of works accompanied with tutorials
CT2.2. Preparation and implementation of group work
CT3. Tutorial (OT) - Personal coaching sessions in small groups

AL=Autonomous Learning
AL1. Study of excerpts from the course recommended reading
AL2. Resolution of tutorials available for the course work

PA=Periodioc assessment
PA1. Individual writing test (PE)
PA2. Preparation work (TP)
PA3.Two lab exercises (TA1 and TA2)
PA4. Mini-Project (MP)
Lab Assessment: PL =20%*TP+15%*TA1+20%*TA2+45%*MP
Final Assessment: 40%*PE+60%*PL (min: PE ≥9,0; PL ≥9,0)

FA=Final assessment
FA1. Two parts: writing test (PE) e Lab exercise (PL)
FA2. Final Assessment: CF=40%*PE+60%*PL (min: PE ≥9,0; PL ≥9,0)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

EP=Ensino Presencial
EP1 Ensino teórico (T)
EP1.1 Apresentação dos conceitos e princípios de funcionamento (C1, C2, C3)
EP1.2 Exemplificação e aplicação a circuitos específicos (C1, C2, C3)
EP2. Ensino prático e laboratorial (PL)
EP2.1. Realização de trabalhos com tutoriais (C2, C3, C5)
EP2.2. Preparação e implementação de trabalhos de grupo (C3, C4, C6, C7, C9, C10)
EP3. Orientação tutorial (OT) - Sessões de orientação pessoal (C1, C2, C3, C4, C5, C6)
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AA=Aprendizagem Autónoma
AA1. Leitura da bibliografia recomendada (C1, C2, C3)
AA2. Resolução dos trabalhos tutoriais (C2, C3, C4, C7)

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

CT=Contact Teaching
CT1. Theoretical (T)
CT1.1 Presentation of the concepts and principles of operation (S1, S2, S3)
CT1.2 Exemplification and application for specific circuits (S1, S2, S3)
CT2. Practical and laboratorial (PL)
CT2.1. Implementation of works accompanied with tutorials (S2, S3, S5)
CT2.2. Preparation and implementation of group work (S3, S4, S6, S7, S9, S10)
CT3. Tutorial (OT) - Personal coaching sessions in small groups (S1, S2, S3, S4, S5, S6)

AL=Autonomous Learning
AL1. Study of excerpts from the course recommended reading (S1, S2, S3)
AL2. Resolution of tutorials available for the course work (S2, S3, S4, S7)

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Elementos de apoio fornecidos pelo docente e disponibilizados na plataforma electrónica de gestão de 
conteúdos pedagógicos
Fábio Pereira, “Microcontrolador PIC 18 Detalhado – Hardware e Software – PIC4520”, Érica, São Paulo- Brasil, 
2010
M. Rafiquzzaman, “Microcontroller Theory and Applications with PIC18F”, John Wiley and Sons, Canada, 2011
Robert B. Reese, “Microprocessors, From Assembly Language to C Using the PICI8FXX2”, DaVinci 
Engineering Press, 2006

Mapa IX - Modelação e Simulação Computacional

6.2.1.1. Unidade curricular:
Modelação e Simulação Computacional

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Rui Miguel Barreiros Ruben: 1T, total 30 h; 1OT, total 5 h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Sérgio Pereira dos Santos: 2PL, total 60 h; 1OT, total 5 h

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
C = Objetivos/Competências:
C1. Compreensão do método dos elementos finitos; 
C2. Capacidade para realizar análises estruturais lineares através do método dos elementos finitos de forma 
autónoma e em softwares comerciais
C3. Capacidade para programar pequenos programas de elementos finitos baseados no elemento barra e viga
C4. Capacidade para fazer análises dinâmicas para calcular frequências naturais de estruturas

CT = Competências Transversais:
CT1. Capacidade de estudar autonomamente
CT2. Capacidade de trabalhar em equipa
CT3. Capacidade de comunicação escrita

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
S = Objectives/Skills:
S1. Comprehend the finite element method
S2. Ability to use commercial software programs in order to make structural linear analysis
S3. Ability to program simple linear finite element problems based on bar or beam elements
S4. Ability to do dynamic analysis to compute natural frequencies of structures

TS = Transversal Skills:
TS1. Ability to study/work autonomously
TS2. Ability to work as a team
TS3. Ability in writing reports

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução ao método dos elementos finitos
1.1. Introdução
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1.2. Sistema de equações Kd=f
1.3. Elemento mola
1.4. Assemblagem de elementos
2. Elemento barra
2.1. Matriz de rigidez
2.2. Vetor de forças
3. Elemento barra 2D
3.1. Matriz de rigidez
3.2. Vetor de forças
4. Elemento viga
4.1. Matriz de rigidez
4.2. Vetor de forças
5. Elemento viga-barra
5.1. Matriz de rigidez
5.2. Vetor de forças
6. Elemento viga-barra 2D
6.1. Matriz de rigidez
6.2. Vetor de forças
7. Frequências naturais e modos de vibração
7.1. Matriz de massas
7.2. Problema de valores e vetores próprios

6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction to the finite element method
1.1. Introduction
1.2. Linear equations system Kd=f
1.3. Spring element
1.4. Assembly
2. Bar element
2.1. Stiffness matrix
2.2. Loads vector
3. Truss element
3.1. Stiffness matrix
3.2. Loads vector
4. Beam element
4.1. Stiffness matrix
4.2. Loads vector
5. Beam-bar element
5.1. Stiffness matrix
5.2. Loads vector
6. Frame structure element
6.1. Stiffness matrix
6.2. Loads vector
7. Natural frequencies and vibration modes
7.1. Mass matrix
7.2. Eigenvalue and eigenvector problem

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
1. Introdução ao método dos elementos finitos (C1, CT1)
2. Elemento barra (C1, C2, CT1)
3. Elemento barra 2D (C1, C2, CT1)
4. Elemento viga (C1, C2, CT1)
5. Elemento viga-barra (C1 - C3, CT1)
6. Elemento viga-barra 2D (C1 - C3, CT1 - CT3)
7. Frequências naturais e modos de vibração (C1, C2, C4, CT1 - CT3)

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
1. Introduction to the finite element method (S1, TS1)
2. Bar element (S1, S2, TS1)
3. Truss element (S1, S2, TS1)
4. Beam element (S1, S2, TS1)
5. Beam-bar element (S1 - S3, TS1)
6. Frame structure element (S1 - S3, TS1 - TS3)
7. Natural frequencies and vibration modes (S1, S2, S4, TS1 - TS3)

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

EP = Ensino Presencial
EP1. Ensino Teórico (T)
EP1.1. Apresentação e discussão dos conteúdos programáticos
EP2. Ensino Prático e Laboratorial (PL)
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EP2.1. Realização de exercícios, utilização de programas comerciais de elementos finitos e de programação 
matemática, realização de trabalhos computacionais de grupo
EP3. Orientação Tutorial (OT) - Esclarecimento de dúvidas

AA = Aprendizagem Autónoma
AA1. Estudo
AA1.1. Leitura da bibliografia recomendada
AA1.2. Realização de exercícios e realização de exercícios computacionais
AA2. E-aprendizagem

AP = Avaliação Periódica
AP1. 35% - um trabalho computacional
AP2. 65% - um teste
Nota mínima no trabalho computacional e no teste: 8 valores

AF = Avaliação Final - Exame
AF1. 35% - um trabalho computacional
AF2. 65% - um teste
Nota mínima no trabalho computacional e no teste: 8 valores

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
CT = CoCT = Contact Teaching
CT1. Theoretical Classes (T)
CT1.1. Presentation and discussion of syllabus
CT2. Practical and Laboratorial (PL)
CT2.1. Solve exercises, application of finite element and mathematical programming commercial software, 
make computational group works
CT3. Tutorial (OT) - Clarification of doubts

AL = Autonomous Learning
AL1. Study 
AL1.1. Reading of recommended bibliography for the course
AL1.2. Solve exercises, and resolution of some computational problems
AL2. E-learning

PA = Periodic Assessment
PA1. 35% - one computational work
PA2. 65% - one test
Minimum classification in computational work and test: 8 val

FA = Final Assessment - exam
FA1. 35% - one computational work
FA2. 65% - one test
Minimum classification in computational work and test: 8 val

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.
EP1. Ensino Teórico (T)
EP1.1. Apresentação e discussão dos conteúdos programáticos (C1 - C4)
EP2. Ensino Prático e Laboratorial (PL)
EP2.1. Realização de exercícios, utilização de programas comerciais de elementos finitos e de programação 
matemática, realização de trabalhos computacionais de grupo (C1 - C4, CT2, CT3)
EP3. Orientação Tutorial (OT) – Esclarecimento de dúvidas (CT2, CT3)

AA1. Estudo 
AA1.1. Leitura da bibliografia recomendada (C1 - C4, CT1 - CT3)
AA1.2. Realização de exercícios e realização de exercícios computacionais (C1 - C4, CT1 - CT3)
AA2. E-aprendizagem (C2, C3)

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
CT1. Theoretical Classes (T)
CT1.1. Presentation and discussion of syllabus (S1 - S4)
CT2. Practical and Laboratorial (PL)
CT2.1. Solve exercises, application of finite element and mathematical programming commercial software, 
make computational group works (S1 - S4, TS2, TS3)
CT3. Tutorial (OT) - Clarification of doubts (TS2, TS3)

AL1. Study 
AL1.1. Reading of recommended bibliography for the course (S1 - S4, TS1, TS3)
AL1.2. Solve exercises, and resolution of some computational problems (S1 - S4, TS1, TS3)
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AL2. E-learning (S2, S3)

6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Hutton, D., “Fundamentals of Finite Element Analysis”, Mc-Graw-Hill, 2003
- Fish, J., Belytschko, T., “A first Course in the Finite Elements”, Wiley, 2007
- Cook, R. D., Malkus, D. S., Plesha, E. M., “Concepts and Applications of Finite Element Analysis” 4ª edição, 
Wiley, 2001

Mapa IX - Elementos de Máquinas

6.2.1.1. Unidade curricular:

Elementos de Máquinas

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luis Manuel de Jesus Coelho: 1T, total 15 h; 2TP, total 30 h; 3PL, total 90 h; 1OT, total 5 h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
C = Objetivos/Competências:
C1. Compreender os diferentes tipos de esforços e as tensões
C2. Compreender as diferentes tensões que são originadas pelas diversas solicitações
C3. Compreender as deformações associadas a cada tipo de solicitação
C4. Capacidade de identificar as solicitações complexas
C5. Capacidade de identificar o ponto crítico de qualquer componente
C6. Capacidade de identificar os diferentes tipos de rolamentos e as cargas exercidas sobre eles
C7. Capacidade de identificar os tipos de tensões que ocorrem num cordão de soldadura
C8. Capacidade de dimensionar um cordão de soldadura
C9. Capacidade de identificar os diferentes tipos de parafusos
C10. Capacidade de identificar os tipos de tensões que ocorrem nos parafusos

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

S = Objectives/Skills:
S1. Understand the different types of stresses and strains that can act on the major automotive components
S2. Understand the different stresses that are arising in various applications in different components
S3. Understanding the strains associated with each type of charge
S4. Ability to identify the complex loads
S5. Ability to identify the critical point of any component
S6. Ability to identify the different types of bearings and their loads
S7. Ability to identify the types of stresses that occur in a weld
S8. Ability to design a weld
S9. Ability to identify the different types of screws
S10. Ability to identify the types of stresses that occur on the screws

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Projeto estático
2. Projeto à fadiga
2.1 Caracterização do processo de fadiga
2.2. Ciclos de tensão e parâmetros fundamentais
2.3. Ensaios de fadiga
2.4. Caracterização das curvas S-N
2.5. Parâmetros do comportamento à fadiga
2.6. Dimensionamento à fadiga a amplitude tensão constante
3. Rolamentos
3.1. Teoria do contacto
3.2. Tipos de rolamentos
3.3. Selecção do tipo de rolamento
3.4. Selecção do tamanho do rolamento
3.5. Dados gerais sobre rolamentos
3.6. Lubrificação e manutenção
4. Ligações soldadas
4.1. Tipos de juntas
4.2. Cálculo estático de juntas soldadas
5. Ligações aparafusadas
5.1. Introdução
5.2. Tipos de roscas
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5.3. Parafusos de movimento
5.4. Solicitações e dimensionamento
5.5. Parafusos com pré-tensão
5.6. Parafusos carregados excentricamente
5.7. Chavetas, cavilhas e freios

6.2.1.5. Syllabus:
1. Design for static strength
2. Design for fatigue strength
2.1. Characterization of the fatigue process
2.2. Fluctuating stresses
2.3. Fatigue tests
2.4. The S-N diagram
2.5. Endurance-limit modifying factores
2.6. Fatigue strength under fluctuating stresses
3. Rolling bearings
3.1. Hertz contact stresses
3.2. Rolling bearing types
3.3. Rolling bearing load
3.4. Rolling bearing life
3.5. Lubrication, mouting and maintenance
4. Welded joints
4.1. Welding
4.2. Types of joints
4.3. Calculation of welded joints
5. Design of screws
5.1. Thread standards and definitions
5.2. The mechanics of power screws
5.3. Thread stresses
5.4. Threaded fasteners
5.5. Bolted joints in tension
5.6. Strength specifications
5.7. Shear of bolts due to eccentric loading
5.8. Keys and pins

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
1. Projeto estático (C1 - C5)
2. Projeto à fadiga (C1 - C5)
3. Rolamentos (C1 - C5, C6)
4. Ligações soldadas (C1 - C4, C7, C8)
5. Ligações aparafusadas (C1 - C4, C9, C10)

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
1. Design for static strength (S1 - S5)
2. Design for fatigue strength (S1 - S5)
3. Rolling bearings (S1 - S6)
4. Welded joints (S1 - S4, S7, S8)
5. Design of screws (S1 - S4, S9, S10)

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
EP = Ensino Presencial
EP1. Ensino Teórico (T)
EP1.1. As aulas teóricas são essencialmente expositivas 
EP2. Ensino Teórico-Prático (TP)
EP2.1. esolução de exemplos de aplicação
EP3. Ensino Prático e Laboratorial (PL)
EP3.1. Resolução de exercícios de forma analítica e utilizando, sempre que possível, ferramentas informáticas 
de auxílio aos cálculos a efetuar
EP4. Orientação Tutorial (OT) Esclarecimento de dúvidas e apoio à realização do trabalho prático

AA = Aprendizagem Autónoma
AA1. Estudo
AA1.1. Leitura de excertos de bibliografia recomendada
AA1.2. Resolução dos exercícios 
AA2. E-aprendizagem

AC = Avaliação Continua
AC. Os trabalhos de grupo valem 5 valores em 20 e são válidos em todos os momentos de avaliação
AC. Teste escrito composto de duas partes: uma teórica (5 valores) e uma teórico-prática (15 valores)
AC. O teste escrito vale 75% e o trabalho de grupo vale 25% da nota final
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AF = Avaliação Final - Exame 
AF. Igual à avaliação continua

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

CT = Contact Teaching
CT1. Theoretial Classes (T)
CT1.1. The lectures are essentially expository using various materials
CT2. Theoretical and Practical (TP)
CT2.1. Some examples in solving problems
CT3. Practical and Laboratorial (PL)
CT3.1. Help groups of students in solving problems and using, where possible, tools to aid calculations to 
make
CT4. Tutorial (OT) - Personal guidance sessions in problem solving (small groups)

AL = Autonomous Learning
AL1. Study
AL1.1. Reading the chapters of the selected authors 
AL1.2. Solving the proposed problems
AL2. E-learning

CA = Continous Assessment
CA. Written test consists of two parts: a theoretical (5 values) and a theoretical and practical (15 values)
CA. The written test is worth 75% and group work is worth 25% of the final grade

FA = Final Assessment - Exam
FA. The same as in the continous assessment

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.
EP1. Ensino Teórico (T)
EP1.1. As aulas teóricas são essencialmente expositivas (C1 - C6, C8 - C10)
EP2. Ensino Teórico-Prático (TP)
EP2.1. esolução de exemplos de aplicação da matéria dada nas aulas teóricas (C1 - C10)
EP3. Ensino Prático e Laboratorial (PL)
EP3.1. Resolução de exercícios de forma analítica e utilizando, sempre que possível, ferramentas informáticas 
de auxílio aos cálculos a efetuar (C1 - C10)
EP4. Orientação Tutorial (OT) Sessões de orientação para esclarecimento de dúvidas e apoio à realização do 
trabalho prático

AA1. Estudo
AA1.1. Leitura de excertos da bibliografia recomendada (C1 - C10)
AA1.2. Resolução dos exercícios elaborados para a unidade curricular (C1 - C10)
AA2. E-aprendizagem (C1 - C10)

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
CT1. Theoretial Classes (T)
CT1.1. The lectures are essentially expository using various materials (S1 - S6, S8 - S10)
CT2. Theoretical and Practical (TP)
CT2.1. Some examples in solving problems (S1 - S10)
CT3. Practical and Laboratorial (PL)
CT3.1. Help groups of students in solving problems and using, where possible, tools to aid calculations to 
make (S1 - S10)
CT4. Tutorial (OT) - Personal guidance sessions in problem solving (small groups) (S1 - S10)

AL1. Study
AL1.1. Reading the chapters of the selected authors (S1 - S10)
AL1.2. Solving the proposed problems (S1 - S10)
AL2. E-learning (S1 - S10)

6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Projecto de Órgãos de Máquinas, Moura Branco, C., Martins Ferreira, J., Domingos da Costa, J., Silva Ribeiro, 
A., Edição da Fundação Calouste Gulbenkian, 2005
- Catálogo de rolamentos SKF
- Mechanical Engineering Design, Shigley, J. E., Mischke, C. R., Edição McGraw-Hill
- Projecto de Máquinas, Robert L. Norton, Edição Bookman
- Mecânica dos Materiais, Branco, C.M., Ferreira, A.M., Costa, J. D., Edição Fundação Calouste Gulbenkien
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Mapa IX - Transmissão de Calor

6.2.1.1. Unidade curricular:
Transmissão de Calor

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Nuno Alexandre Gonçalves Martinho: 1T, total 10 h; 1OT, total 5 h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Paulo Alexandre Matos e Henriques de Carvalho: 1T, total 20 h; 1TP, total 30 h; 1OT, total 5 h
Helder Manuel Ferreira dos Santos: 1TP, total 30 h; 1OT, total 5 h

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
C = Objetivos/Competências:
C1. Conhecimentos de propriedades térmicas dos materiais
C2. Conhecimentos e compreensão dos mecanismos de transferência de calor
C3. Conhecimentos de climatização (psicrometria e refrigeração)
C4. Capacidade para avaliar o desempenho térmico de diversos equipamentos específicos do automóvel
C5. Capacidade para aplicar de forma sistemática uma metodologia de resolução dos problemas propostos, 
envolvendo os diferentes mecanismos de transferência de calor
C6. Capacidade para criticar os resultados obtidos na resolução dos problemas propostos

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
S = Objectives/Skills:
S1. Knowledge of thermal properties of materials
S2. Knowledge and understanding of the mechanisms of heat transfer
S3. Knowledge of air conditioning (cooling and psychrometrics)
S4. Ability to evaluate the thermal performance of specific equipment of the car
S5. Ability to apply a systematic problem solving methodology proposed, involving different mechanisms of 
heat transfer
S6. Ability to criticize the results obtained from resolution of the problems proposed

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Introdução aos mecanismos físicos de transferência de calor, propriedades térmicas
2. Condução de calor unidimensional em regime permanente
3. Condução de calor unidimensional em regime transiente
4. Alhetas
5. Transferência de calor por convecção forçada
6. Permutadores de Calor: classificação, método DTML
7. Radiação: processos e propriedades
8. Transferência radiativa entre superfícies
9. Refrigeração do motor
10. Climatização de veículos: ciclo de refrigeração, psicrometria

6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction to the physical mechanisms of heat transfer, thermal properties
2. One dimensional heat conduction in steady state
3. One dimensional heat conduction in the transient regime
4. Fins
5. Heat transfer by forced convection
6. Heat exchangers: classification, DTML Method
7. Radiation processes and properties
8. Radiative heat transfer between surfaces
9. Engine cooling system
10. Vehicle air conditioning: the refrigeration cycle, psychrometrics

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
1. Introdução aos mecanismos físicos de transferência de calor; propriedades térmicas (C1 - C6)
2. Condução de calor unidimensional em regime permanente (C2, C4 - C6)
3. Condução de calor unidimensional em regime transiente (C2, C4 - C6)
4. Alhetas (C4 - C6)
5. Transferência de calor por convecção forçada (C2, C4 - C6)
6. Permutadores de Calor (C4 - C6)
7. Radiação: processos e propriedades (C1, C2, C4 - C6)
8. Transferência radiativa entre superfícies (C1, C2, C4 - C6)
9. Sistema de refrigeração do motor (C4 - C6)
10. Climatização de veículos: ciclo de refrigeração, psicrometria (C1, C3, C5, C6)
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
1. Introduction to physical mechanisms of heat transfer, thermal properties (S1, S2, S4 - S6)
2. Dimensional heat conduction in steady state (S2, S4 - S6)
3. Dimensional heat conduction in the transient regime (S2, S4 - S6)
4. Fins (S4 - S6)
5. Heat transfer by forced convection (S2, S4 S6)
6. Heat Exchangers (S4 - S6)
7. Radiation processes and properties (S1, S2, S4 - S6)
8. Radiative transfer between surfaces (S1, S2, S4 - S6)
9. Engine cooling system (S4 - S6)
10. Vehicle air conditioning: the refrigeration cycle, psychrometrics (S1, S3 - S6)

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

EP = Ensino Presencial
EP1. Ensino Teórico (T) 
EP1.1. Apresentação e discussão dos assuntos referidos no conteúdo programático
EP2. Ensino Teórico-Prático (TP) 
EP2.1. Exemplificação e aplicação a problemas reais
EP2.2. Acompanhamento de grupos de alunos na resolução de problemas
EP2.3. Análise crítica dos resultados obtidos
EP3. Orientação Tutorial (OT) - Sessões de orientação pessoal, em pequenos grupos para esclarecimento de 
dúvidas

AA = Aprendizagem Autónoma
AA1. Estudo
AA1.1. Leitura de excertos da bibliografia recomendada
AA1.2. Resolução dos exercícios elaborados para a unidade curricular
AA2. E-aprendizagem

AP = Avaliação Periódica
AP. Duas provas escritas individuais de igual valor, distribuídas ao longo do semestre a totalizar 100% da nota 
final

AF = Avaliação Final - Exame 
AF. Uma prova escrita a totalizar 100% da nota final

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
CT = Contact Teaching
CT1. Theoretial Classs (T)
CT1.1 Presentation and discussion of all subjects referred to in the syllabus
CT2. Theoretical and Practical (TP)
CT2.1. Application to real problems
CT2.2. Monitoring of groups of students in solving problems
CT2.3. Critical analysis of the results
CT3. Tutorial (OT) - Personal guidance sessions in problem solving (small groups)

AL = Autonomous Learning
AL1. Study
AL1.1. Reading the chapters of the selected authors 
AL1.2. Solving the proposed problems
AL2. E-learning

PA = Periodic Assessment
PA. Two written tests = 100% final grade

FA = Final Assessment - Exam
FA. One writen test = 100% final grade

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

EP1. Ensino Teórico (T) 
EP1.1. Apresentação e discussão dos assuntos referidos no conteúdo programático (C1 - C4)
EP2. Ensino Teórico-Prático (TP) 
EP2.1. Exemplificação e aplicação a problemas reais (C1 - C4)
EP2.2. Acompanhamento de grupos de alunos na resolução de problemas (C4 - C6)
EP2.3. Análise crítica dos resultados obtidos (C6)
EP3. Orientação Tutorial (OT) - Sessões de orientação pessoal, em pequenos grupos para esclarecimento de 
dúvidas (C1 - C6)

AA1. Estudo
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AA1.1. Leitura de excertos da bibliografia recomendada (C1 - C6)
AA1.2. Resolução dos exercícios elaborados para a unidade curricular (C1 - C6)
AA2. E-aprendizagem (C1 - C6)

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

CTCT = Contact Teaching
CT1. Theoretial Classs (T)
CT1.1 Presentation and discussion of all subjects referred to in the syllabus (S1 - S4)
CT2. Theoretical and Practical (TP)
CT2.1. Application to real problems (S1 - S4)
CT2.2. Monitoring of groups of students in solving problems (S4 - S6)
CT2.3. Critical analysis of the results (S6)
CT3. Tutorial (OT) - Personal guidance sessions in problem solving (small groups) (S1 - S6)

AL1. Study
AL1.1. Reading the chapters of the selected authors (S1 - S6)
AL1.2. Solving the proposed problems (S1 - S6)
AL2. E-learning (S1 - S6)

6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Incropera, Frank P., Witt, David P. de; “Fundamentos de Transferência de Calor e Massa”, Guanabara Koogan 
S.A. 3ª edição, 1992
- Apontamentos das aulas
- SAE SP−1262. Heat Exchangers for Automotive Design, 1997
- SAE SP−1162. Engine Coolants and Cooling System Components

Mapa IX - Sistemas do Chassis

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas do Chassis

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

João Francisco Romeiro da Fonseca Pereira

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Carlos Manuel Pereira Costa e Sousa: 1T: total 30h; 1TP: total 30h; 1OT total 5h

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
C = Objetivos/Competências:
C1. Conhecer o funcionamento de equipamentos e circuitos pneumáticos e hidráulicos, e sua instalação e 
manutenção em instalações industriais
C2. Capacidade de projetar, a partir de um conjunto de especificações, os sistemas do chassis (travagem, 
suspensões e direções) para diferentes tipologias e de veículos
C3. Capacidade de modelar sistemas do chassis e simular condições de funcionamento
C4. Saber interpretar resultados de ensaios realizados, quer a componentes isolados, quer a sistemas de 
travagem, de suspensões e de direções
C5. Compreender o funcionamento dos sistemas ativos de travagem, suspensões e direções 

CT = Competências Transversais:
CT1. Capacidade de elaborar relatórios técnicos

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
S = Objectives/Skills: 
S1. Understand the operation of fluid power equipment and circuits, and their installation and maintenance in 
industrial plants
S2. Ability to design the chassis systems (braking, suspensions and directions) for different types of vehicles, 
from defined specifications
S3. Ability to model and simulate vehicle chassis systems operating conditions
S4. Be able to interpret tests results, either in a single component or in braking, suspensions and steering 
systems
S5. Understand the operation of active braking, suspensions and steering systems

TS = Transversal Skills:
TS1. Ability to prepare technical reports
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Conceitos de pneumática e óleo-hidráulica
1.1. Aplicação industrial
1.2. Aplicação em veículos
2. Dimensionamento e modelação de sistemas do chassis
2.1. Sistemas de travagem
2.1.1. Circuitos de travagem hidráulicos e pneumáticos
2.1.2. Órgãos de acionamento mecânico
2.1.3. Órgãos de fricção
2.1.4. Dimensionamento e análise de sistemas de travagem
2.2. Sistemas de suspensão e de direção
2.2.1. Caracterização geométrica do sistema de suspensões
2.2.2. Braços, articulações e elementos elásticos
2.2.3. Molas e amortecedores
2.2.4. Pneus 
2.2.5. Metodologias de análise cinemática na avaliação da rigidez e amortecimento
2.2.6. Modelação computacional e análise de sistemas de suspensão
2.2.7. Caracterização geométrica do sistema de direção
2.3. Interferencia entre suspensão, travagem e direção
3. Análise operacional de sistemas do chassis ativos
3.1. Sistemas de travagem (ABS/EBS)
3.2. Sistemas de estabilidade (ESP/DSC)
3.2. Sistemas de controlo de tração (ASR/TCS)

6.2.1.5. Syllabus:
1. Fluid power concepts 
1.1. Industrial application
1.2. Vehicle application
2. Design and modelling of vehicle chassis systems
2.1. Braking Systems
2.1.1. Hydraulic and pneumatic brake circuits
2.1.2. Mechanical drive components
2.1.3. Friction components
2.1.4. Design and analysis of braking systems
2.2. Suspension and steering systems
2.2.1. Geometric characterization of suspension system
2.2.2. Arms, joints, and elastic elements
2.2.3. Springs and shock absorbers
2.2.4. Tires as suspension components
2.2.5. Kinematic analysis methodologies to evaluate the stiffness and damping
2.2.6. Suspension systems computational modelling and analysis
2.2.7. Geometric characterization of the steering system
2.3. Interference between suspension, braking and steering
3. Operational analysis de of active vehicle chassis systems 
3.1. Brake control systems (ABS/EBS)
3.2. Stability control systems (ESP/DSC)
3.2. Traction control systems (ASR/TCS)

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

1. Conceitos de pneumática e óleo-hidráulica (C1, CT1)
2. Dimensionamento e modelação de sistemas do chassis de veículos (C1 - C4, CT1)
3. Análise operacional de sistemas do chassis ativos (C1, C5)

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

1. Pneumatics and hydraulics concepts (S1, TS1)
2. Design and modelling of vehicle chassis systems (S1 - S4, TS1)
3. Operational analysis de of active vehicle chassis systems (S1, S5)

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
EP = Ensino Presencial
EP1. Ensino Teórico (T) 
EP1.1. Apresentação e discussão dos conteúdos
EP2. Ensino Teórico-Prático (TP) 
EP2.1. Resolução analítica de problemas de dimensionamento e simulação de comportamento dos sistemas 
de travagem, suspensão e direção
EP3. Orientação Tutorial (OT) - Sessões de orientação pessoal, em pequenos grupos ou em sala de aula, para 
conduzir o processo de aprendizagem, nomeadamente orientar o trabalho individual do aluno e esclarecer 
dúvidas

AA = Aprendizagem Autónoma
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AA1. Elaboração de um trabalho de grupo visando o dimensionamento de um sistema de travões de um 
veículo
AA2. Estudo da bibliografia e material de apoio
AA3. Resolução de exercícios/problemas

AP = Avaliação Periódica
AP. Duas provas escritas (35%+35%)
AP. Trabalho prático (30%)

AF = Avaliação Final - Exame
AF. Uma prova escrita (70%)
AF. Trabalho prático (30%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

CT = Contact Teaching
CT1. Theoretical Classes (T) 
CT1.1. Presentation and discussion of syllabus
CT2. Theoretical and Practical (TP) 
CT2.1. Perform analytical resolution of sizing and selection, as well as simulate, brake, suspension and 
steering systems behavior
CT3. Tutorial (OT) - Personal or small groups guidance sessions in problem solving

AL = Autonomous Learning
AL1. Perform a group work aimed to scale a vehicle brake system
AL2. Research and study of subjects related to course content
AL3. Resolution of exercises / problems

PA = Periodic Assessment
PA. Two written tests (35%+35%)
PA. Practical work (30%)

FA = Final Assessment - Exam
FA. One written exam (70%)
FA. Practical work (30%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

EP1. Ensino Teórico (T) 
EP1.1. Apresentação e discussão dos conteúdos (C1 - C5, CT1)
EP2. Ensino Teórico-Prático (TP) 
EP2.1. Resolução analítica de problemas de dimensionamento e simulação de comportamento dos sistemas 
de travagem, suspensão e direção (C1 - C5, CT1)
EP3. Orientação Tutorial (OT) - Sessões de orientação pessoal, em pequenos grupos ou em sala de aula, para 
conduzir o processo de aprendizagem, nomeadamente orientar o trabalho individual do aluno e esclarecer 
dúvidas (C1 - C5, CT1)

AA1. Elaboração de um trabalho de grupo visando o dimensionamento de um sistema de travões de um 
veículo (C1 - C4, CT1)
AA2. Estudo da bibliografia e material de apoio (C1 - C5, CT1)
AA3. Resolução de exercícios/problemas (C1 - C5, CT1)

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
CT1. Theoretical Classes (T) 
CT1.1. Presentation and discussion of syllabus (S1 - S5, TS1)
CT2. Theoretical and Practical (TP) 
CT2.1. Perform analytical resolution of sizing and selection, as well as simulate, brake, suspension and 
steering systems behavior (S1 - S5, TS1)
CT3. Tutorial (OT) - Personal or small groups guidance sessions in problem solving (S1 - S5, TS1)

AL1. Perform a group work aimed to scale a vehicle brake system (S1 - S4, TS1)
AL2. Research and study of subjects related to course content (S1 - S5, TS1)
AL3. Resolution of exercises / problems (S1 - S5, TS1)

6.2.1.9. Bibliografia principal:

- "Automotive Handbook", SAE International, 8td edition, 2011 
- J. Reimpell, H. Stoll, "The Automotive Chassis: Engineering Principles", 2nd edition, 2001
- James D. Halderman," Automotive chassis systems", Prentice-Hall, 2000
- Thomas D. Gillespie, "Fundamental of Vehicle Dynamics", SAE, 1992
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- Rudolf Limpert, "Brake Design and Safety", 3nd Edition, SAE, 2011
- "Suspension Geometry and Computation", John Wiley & Sons Ltd, 2009
- Dixon, John C. "The Shock Absorber Handbook", 2nd ed, Wiley, PEP, SAE, 2007
- "Driving and Stability Systems", Robert Bosch GmbH, 2005

Mapa IX - Tecnologia Automóvel II

6.2.1.1. Unidade curricular:
Tecnologia Automóvel II

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

João Francisco Romeiro da Fonseca Pereira: 1TP, total 30h, 2PL, total 90h; OT, total 5h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Luis Manuel Ventura Serrano: 1PL, total 45h

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Funcionamento, diagnóstico e técnicas de reparação de sistemas do chassis
1.1. Sistemas de travagem
1.2. Suspensões
1.3. Sistemas de direção
2. Sistemas de controlo eletrónico de motores 
2.1. Sensores - sinais típicos e sua influência no controlo do motor
2.2. Atuadores- sinais típicos e sua influência no controlo do motor
2.3. Sistemas de ignição de motores a gasolina 
2.4. Sistemas de injeção eletrónica de motores a gasolina
2.5. Sistemas de injeção eletrónica de motores diesel
3. Técnicas avançadas de reparação e ensaio de motores
3.1. Introdução ao diagnóstico eletrónico
3.2. Ensaios de motores em banco de potência
3.3. Reparação de componentes do motor em serviços especializados
4. Tratamento de superfícies e repintura 
4.1. Produtos, equipamento e instalações para repintura automóvel
4.2. Técnicas de aplicação, identificação de cor e controlo de qualidade da pintura
4.3. Avaliação de custos

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
S=Objectives/Skills:
S1. Know vehicle chassis systems operation and repair technics (suspension, braking, steering)
S2. Ability to identify faults in chassis systems components, its causes and consequences, and recommend 
repair solutions 
S3. Know the operation of engine electronic control systems, identify and interpret signals and perform basic 
electronic diagnosis and condition monitoring
S4. Knowing engine advanced repair and testing technics
S5. Knowing products and respective application techniques in operations associated with repainting of 
vehicles
S6. Ability to assess costs associated with repair of chassis systems, engine electronic control systems and 
vehicle repainting operations

TS=Transversal Skills:
TS1. Ability to integrate, manage and transmit knowledge to work teams
TS2. Ability to prepare technical reports
TS3. Ability to communicate through diagrams and technical drawings
TS4. Contact with companies and organizations in automotive aftermarket industry

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Funcionamento, diagnóstico e técnicas de reparação de sistemas do chassis
1.1. Sistemas de travagem
1.2. Suspensões
1.3. Sistemas de direção
2. Sistemas de controlo eletrónico de motores 
2.1. Sensores - sinais típicos e sua influência no controlo do motor
2.2. Atuadores- sinais típicos e sua influência no controlo do motor
2.3. Sistemas de ignição de motores a gasolina 
2.4. Sistemas de injeção eletrónica de motores a gasolina
2.5. Sistemas de injeção eletrónica de motores diesel
3. Técnicas avançadas de reparação e ensaio de motores
3.1. Introdução ao diagnóstico eletrónico
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3.2. Ensaios de motores em banco de potência
3.3. Reparação de componentes do motor em serviços especializados
4. Tratamento de superfícies e repintura 
4.1. Produtos, equipamento e instalações para repintura automóvel
4.2. Técnicas de aplicação, identificação de cor e controlo de qualidade da pintura
4.3. Avaliação de custos

6.2.1.5. Syllabus:
1. Vehicle chassis systems operation, diagnosis and repair techniques 
1.1. Braking system
1.2. Suspension
1.3. Steering system
2. Engine electronic control systems
2.1. Sensors - typical signals and their influence on engine control
2.2. Actuators - typical signals and their influence on engine control
2.3. Electronic ignition systems for petrol engines
2.4. Electronic injection systems of gasoline engines
2.5. Electronic injection systems for diesel engines
3. Engine advanced repair and testing technics
3.1. Introduction to electronic diagnostic
3.2. Dynamometer engine testing
3.3. Repair of engine components in specialized services
4. Surface treatment and repainting
4.1. Products, equipment and installations for car repainting
4.2. Application techniques, colour identification and paint quality control
4.3. Costs assessment

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
1. Funcionamento, diagnóstico e técnicas de reparação de sistemas do chassis (C1, C2, C6, CT1, CT2, CT3)
2. Sistemas de controlo eletrónico de motores (C3, C6, CT1, CT2)
3. Técnicas avançadas de reparação e ensaio de motores (C4, C6, CT1, CT2, CT4)
4. Tratamento de superfícies e repintura (C5, C6, CT2, CT4)

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

1. Vehicle chassis systems operation, diagnosis and repair techniques (S1, S2, S6, TS1 - TS3)
2. Engine electronic control systems (S3, S6, TS1, TS2)
3. Engine advanced repair and testing technics (S4, S6, TS1, TS2, TS4)
4. Surface treatment and repainting (S5, S6, TS2, TS4)

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
EP = Ensino Presencial
EP1. Ensino Teórico-Prático (TP)
EP1.1. Apresentação dos conteúdos pelo docente e por profissionais em workshops
EP1.2. Análise de casos de estudo
EP2. Prática Laboratorial (PL)
EP2.1. Realização de trabalhos práticos em sistemas reais. Os alunos são divididos em grupos com 
organização semelhante a um serviço de reparação, possuindo funções específicas: Chefe de Oficina; 
Responsável Técnico; Mecânico de 1ª; Rececionista; Mecânico Ajudante, e elaborando um relatório específico 
em cada função
EP2.2. Os conteúdos práticos do ponto 4 são realizados por profissionais de uma empresa do setor
EP3. Orientação Tutorial (OT) - Orientação e esclarecimento de dúvidas

AA = Aprendizagem Autónoma
AA1. Realização de trabalho de campo numa empresa
AA2. Preparação e conclusão de trabalhos
AA3. Pesquisa e estudo 

AC = Avaliação Contínua; AF = Avaliação Final - Exame
AC = AF. Trabalho de campo (30%), 9 relatórios de trab. laboratorial (30%) e 3 provas escritas (40%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
CT = Classroom Teaching
CT1. Theoretical and Practical (TP)
CT1.1. Presentation and discussion of syllabus by teacher and by industry professionals through workshops
CT1.2. Case studies analysis 
CT2. Practical and Laboratorial (PL)
CT2.1. Real vehicles systems practical work. Students are divided into groups as in a repair service. Thus each 
student has a specific function in the group as Technical Manager, Head of Workshop, 1st Mechanic, Mechanic 
Helper and Receptionist. The report depends on student function
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CT2.2. Practical content of section 4. are performed by a industry professional
CT3. Tutorial (OT) - Personal or small groups guidance sessions in problem solving

AL = Autonomous Learning
AL1. Realization of field work in automotive companies
AL2. Preparation and completion of laboratory work
AL3. Research and study 

CA = Continous Assessment; FA = Final assessment - Exam
AC = AF. Field work (30%), 9 reports of laboratory work (30%) and three written exams (40%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

EP1. Ensino Teórico-Prático (TP)
EP1.1. Apresentação dos conteúdos pelo docente e por profissionais em workshops (C1 - C6, CT2 - CT4)
EP1.2. Análise de casos de estudo (C1 - C6, CT2 - CT4)
EP2. Prática Laboratorial (PL)
EP2.1. Realização de trabalhos práticos em sistemas reais. Os alunos são divididos em grupos com 
organização semelhante a um serviço de reparação, possuindo funções específicas: Chefe de Oficina; 
Responsável Técnico; Mecânico de 1ª; Rececionista; Mecânico Ajudante, e elaborando um relatório específico 
em cada função (C1 - C3, C6, CT1 - CT3)
EP2.2. Os conteúdos práticos do ponto 4 são realizados por profissionais de uma empresa do setor (C5, C6, 
CT2, CT4)
EP3. Orientação Tutorial (OT) - Orientação e esclarecimento de dúvidas (C1 - C6, CT1 - CT3)

AA1. Realização de trabalho de campo numa empresa (C4, CT4)
AA2. Preparação e conclusão de trabalhos (C1 - C6, CT1 - CT3)
AA3. Pesquisa e estudo (C1 - C6, CT1 - CT3)

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
CT1. Theoretical and Practical (TP)
CT1.1. Presentation and discussion of syllabus by teacher and by industry professionals through workshops 
(S1 - S6, TS2, TS4)
CT1.2. Case studies analysis (S1 - S6, TS2, TS4)
CT2. Practical and Laboratorial (PL)
CT2.1. Real vehicles systems practical work. Students are divided into groups as in a repair service. Thus each 
student has a specific function in the group as Technical Manager, Head of Workshop, 1st Mechanic, Mechanic 
Helper and Receptionist. The report depends on student function (S1 - S3, S6, TS1 - TS3)
CT2.2. Practical content of section 4 are performed by a industry professional (S5, S6, TS2, TS4)
CT3. Tutorial (OT) - Personal or small groups guidance sessions in problem solving (S1 - S6, TS2, TS3)

AL1. Realization of field work in automotive companies (S1, TS4)
AL2. Preparation and completion of laboratory work (S1 - S6, TS1 - TS3)
AL3. Research and study (S1 - S6, TS1 - TS3)

6.2.1.9. Bibliografia principal:
- "Automotive Handbook", SAE International, 8td edition, 2011 
- James E. Duffy, "Modern Automotive Technology", GW Publisher, 7td edition, 2013 
- "Manual del automóvil - reparación y mantenimiento" Cultural S.A., 2005
- "Camiones y vehículos pesados - reparación y mantenimiento", Cultural S.A., 2005
- Manuais de oficina específicos dos sistemas analisados nas aulas

Mapa IX - Projecto Automóvel I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Projecto Automóvel I

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luis Manuel Ventura Serrano: 1TP, total 30 h, 1OT, total 15 h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Todos com 1TP, total 30h, 1OT, total 15h:
Carlos Manuel Pereira Costa e Sousa
Carlos Daniel Henriques Ferreira
Carlos Manuel da Costa Vieira
Fernando da Conceição Batista
Fernando Francisco Jesus Romeiro
João Francisco Romeiro da Fonseca Pereira
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Helder Manuel Ferreira dos Santos
Irene Sofia Carvalho Ferreira
Joaquim Paulo Cordeiro da Conceição
Joel Bastos Morgado
Luís Manuel de Jesus Coelho
Nuno Alexandre Gonçalves Martinho
Paulo Alexandre Matos e Henriques de Carvalho
Paulo Jorge da Cruz Ventura
Sérgio Pereira dos Santos

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
C = Objetivos/Competências:
C1. Capacidade para consolidar e aplicar conhecimentos adquiridos ao longo do curso
C2. Capacidade de projectar, construir e alterar ou desenvolver um sistema mecânico, electrónico, aplicado ao 
veículo automóvel

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
S = Objectives/Skills
S1. Ability to consolidate and apply knowledge acquired during the course
S2. Ability to design, build and modify or develop a mechanical system, electronics, applied to the motor 
vehicle

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Implementar metodologias de aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo do plano de estudos, de 
forma integrada, na resolução de problemas

6.2.1.5. Syllabus:

1. Implement methods of application of knowledge acquired during the course of study in an integrated manner 
to solve problems

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
1. Implementar metodologias de aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo do plano de estudos, de 
forma integrada, na resolução de problemas (C1 e C2)
As propostas de trabalhos a desenvolver são elaboradas no âmbito de trabalhos de investigação quer em 
âmbito de desenvolver novas tecnologias ou conceber novos produtos

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
1. Implement methods of application of knowledge acquired during the course of study in an integrated manner 
to solve problems (S1, S2)
Dependent on specific statement, the student, prepared according to the regulation of discipline the proposed 
work covers the various areas of scientific and technological progress

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
EP = Estudo Presencial
EP1. Ensino Teórico-Prático (TP)
EP1.1. Aplicação dos conhecimentos adquiridos à resolução de problemas
EP1.2. Acompanhamento individual dos estudantes no planeamento do trabalho, na recolha e análise da 
informação relevante, na execução do trabalho e no desenvolvimento de capacidade crítica
EP2. Orientação Tutorial (OT) - Sessões de acompanhamento individual do trabalho desenvolvido pelo 
estudante

AA = Aprendizagem Autónoma 
AA1. A apredizagem autónoma constitui uma parte importante do trabalho desenvolvido nesta unidade 
curricular. O aluno é orientado com linhas de acção gerais a seguir, sendo incentivado a desenvolver o 
trabalho de forma autónoma. É efetuado um acompanhamento regular por parte do orientador

AF = Avaliação Final 
AF. Existem um regulamento especifico para esta UC que define os métodos e criterios de avaliação

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
CT = Contact Teaching
CT1. Theoretical and Practical (TP) 
CT1.1. Application of knowledge acquired to problem solving 
CT1.2. Monitoring of individual students in work planning, in collection and analysis of relevant information, in 
the carrying out of the work and the development of critical skills
CT2. Tutorial (OT) - Personal coaching sessions for monitoring the development of the work

Página 112 de 177ACEF/1314/14842 — Guião para a auto-avaliação

23-12-2013http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=6f16538e-1d77-f0b4...



AL = Autonomous Learning
AL.1. The autonomous learning is an important part of the work in this course. The student is oriented with 
lines of action are the following general encouraged to develop work independently. It is made regular 
monitoring by the supervisor

FA = Final Assessment
FA. There is a specific regulation for this UC, defining the methods and criteria for evaluation

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

EP1. Ensino Teórico-Prático (TP)
EP1.1. Aplicação dos conhecimentos adquiridos à resolução de problemas (C1, C2)
EP1.2. Acompanhamento individual dos estudantes no planeamento do trabalho, na recolha e análise da 
informação relevante, na execução do trabalho e no desenvolvimento de capacidade crítica (C1, C2)
EP2. Orientação Tutorial (OT) - Sessões de acompanhamento individual do trabalho desenvolvido pelo 
estudante (C1, C2)

AA1. A apredizagem autónoma constitui uma parte importante do trabalho desenvolvido nesta unidade 
curricular. O aluno é orientado com linhas de acção gerais a seguir, sendo incentivado a desenvolver o 
trabalho de forma autónoma. É efetuado um acompanhamento regular por parte do orientador (C1, C2)

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
CT1. Theoretical and Practical (TP) 
CT1.1. Application of knowledge acquired to problem solving (S1, S2)
CT1.2. Monitoring of individual students in work planning, in collection and analysis of relevant information, in 
the carrying out of the work and the development of critical skills (S1, S2)
CT2. Tutorial (OT) - Personal coaching sessions for monitoring the development of the work (S1, S2)

AL.1. The autonomous learning is an important part of the work in this course. The student is oriented with 
lines of action are the following general encouraged to develop work independently. It is made regular 
monitoring by the supervisor (S1, S2)

6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Bibliografia dependente da especificidade do projeto e recomendada pelo supervisor dependendo do tipo de 
projeto

Mapa IX - Controlo e Sistemas Electromecânicos

6.2.1.1. Unidade curricular:
Controlo e Sistemas Electromecânicos

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos Fernando Couceiro de Sousa Neves: 1T, total 10 h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Natália dos Santos Gameiro Gonçalves: 1TP, total 10 h; 3PL, total 30 h; 1OT, total 2h
Paula Sofia Pita da Silva e Castro Vide: 1T, total 20h, 1TP, total 20 h; 4PL, total 80 h; 1OT, total 3h

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
C = Objetivos/Competências:
C1. Conhecimento e compreensão dos conceitos básicos de controlo de sistemas
C2. Capacidade em analisar sistemas de controlo simples
C3. Conhecimento de técnicas básicas de controlo
C4. Conhecimento e compreensão dos princípios básicos de electromagnetismo
C5. Conhecimento e compreensão das máquinas eléctricas clássicas
C6. Conhecimento de noções básicas sobre electrónica de potência
C7. Capacidade em controlar sistemas simples
C8. Capacidade de manusear e identificar máquinas eléctricas clássicas
C9. Capacidade em descrever exemplos práticos de aplicação
C10. Capacidade em resolver problemas envolvendo questões básicas de controlo de sistemas
C11. Capacidade em resolver problemas envolvendo máquinas eléctricas clássicas
C12. Capacidade em usar um espírito crítico na análise dos resultados obtidos numérica ou 
experimentalmente
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
S = Objectives/Skills:
S1. Knowledge and understanding of basic concepts of control systems
S2. Ability to analyze simple controls
S3. Knowledge of basic techniques of control
S4. Knowledge and understanding of basic principles of electromagnetism
S5. Knowledge and understanding of classic electrical machines
S6. Knowledge of power electronics fundamentals
S7. Ability to control simple systems
S8. Ability to handle and identify classical electrical machines
S9. Ability to describe practical examples
S10. Ability to solve problems involving basic issues of control systems
S11. Ability to solve problems involving classical electrical machines
S12. Ability to use a critical analysis of results obtained numerically or experimentally

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Transformadas de Laplace
2. Introdução aos sistemas de controlo 
3. Modelação matemática de sistemas
4. Resposta de um sistema no domínio do tempo
5. Controladores automáticos
6. Fundamentos de electromagnetismo
7. Transformadores
8. Máquinas de corrente contínua
9. Máquina síncrona clássica
10. Máquina assíncrona ou de indução
11. Dispositivos semicondutores de potência
12. Conversores DC-DC
13. Conversores DC-AC

6.2.1.5. Syllabus:
1. Laplace transforms
2. Introduction to control systems
3. Mathematical modeling of electrical systems and mechanical systems
4. Transient and steady-state response analyses
5. PID Controllers
6. Fundamentals of electromagnetism
7. Transformers
8. DC machines
9. Synchronous machines
10. Induction (asynchronous) machines
11. Power semiconductor devices
12. DC-DC converters
13. DC-AC converters

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
1. Transformadas de Laplace (C1, C2)
2. Introdução aos sistemas de controlo (C1 - C3, C7, C8, C10)
3. Modelação matemática de sistemas (C1, C2, C7, C10)
4. Resposta de um sistema no domínio do tempo (C1, C2, C10)
5. Controladores automáticos (C3, C7)
6. Fundamentos de electromagnetismo (C4, C5)
7. Transformadores (C5)
8. Máquinas de corrente contínua (C5, C8, C9, C11)
9. Máquina síncrona clássica (C5, C8, C9, C11)
10. Máquina assíncrona ou de indução (C5, C8, C9, C11)
11. Dispositivos semicondutores de potência (C6)
12. Conversores DC-DC (C6)
13. Conversores DC-AC (C6)

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

1. Laplace transforms (S1, S2)
2. Introduction to control systems (S1 - S3, S7, S8, S10)
3. Mathematical modeling of electrical systems and mechanical systems (S1, S2, S7, S10)
4. Transient and steady-state response analyses (S1, S2, S10)
5. PID Controllers (S3, S7)
6. Fundamentals of electromagnetism (S4, S5)
7. Transformers (S5)
8. DC machines (S5, S8, S9, S11)
9. Synchronous machines (S5, S8, S9, S11)
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10. Induction (asynchronous) machines (S5, S8, S9, S11)
11. Power semiconductor devices (S6)
12. DC-DC converters (S6)
13. DC-AC converters (S6)

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
EP = Ensino Presencial
EP1. Ensino Teórico (T)
EP1.1. Apresentação de conceitos e princípios
EP1.2. Exemplificação e aplicação a problemas reais
EP2. Ensino Teórico-Prático (TP)
EP2.1. Modelação e resolução de problemas
EP2.2. Análise crítica dos resultados 
EP3. Ensino Prático e Laboratorial (PL)
EP3.1. Simulação de sistemas de controlo 
EP3.2. Realização de trabalhos laboratoriais c/ relatório
EP4. Orientação Tutorial (OT) - Sessões de orientação para conduzir o processo de aprendizagem

AA = Aprendizagem Autónoma
AA.1. Estudo
AA1.1. Leitura de excertos de bibliografia recomendada 
AA1.2. Resolução dos exercícios recomendados

AP = Avaliação Periódica
AP. 75% duas provas escritas individuais (26,25% e 48,75%)
AP. 25% realização de trabalhos práticos, ensaios laboratoriais e testes laboratoriais
AP. Tudo com mínimos de 8,5 valores

AF = Avaliação Final - Exame
AF. 75% prova escrita individual final 
AF. 25% prova prática laboratorial 
AF. Tudo com mínimos de 8,5 valores

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
CT = Contact Teaching
CT1. Theoretical Classes (T)
CT1.1. Presentation of concepts and principles of the course
CT1.2. Exemplification and application to real problems 
CT2. Theoretical and Practical (TP)
CT2.1. Modelling and solving problems
CT2.2. Critical analysis of problems results
CT3. Practical and Laboratorial (PL)
CT3.1. Simulation of control systems in Matlab
CT3.2. Experimental works to tests electrical machines
CT4. Tutorial (OT) - Personal coaching sessions in small groups to conduct the learning process.

AL = Autonomous Learning
AL1. Study
AL1.1. Reading of excerpts from the course recommended literature
AL1.2. Resolution of the exercises recommended by the course

PA= Periódic Assessment
PA. 75% two written testes (26,25% and 48,75%)
PA. 25% laboratory work and reports
PA. Minimum marks 8,5

FA = Final Assessment - Exam
FA. 75% writte test 
FA. 25% practical exam
FA. Minimum marks 8,5

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

EP1. Ensino Teórico (T)
EP1.1. Apresentação de conceitos e princípios (C1 - C7)
EP1.2. Exemplificação e aplicação a problemas reais (C7 - C9) 
EP2. Ensino Teórico-Prático (TP)
EP2.1. Modelação e resolução de problemas (C7 - C11) 
EP2.2. Análise crítica dos resultados (C10 - C12) 
EP3. Ensino Prático e Laboratorial (PL)
EP3.1. Simulação de sistemas de controlo (C3, C7, C9)
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EP3.2. Realização de trabalhos laboratoriais c/ relatório (C5, C8, C9, C12)
EP4. Orientação Tutorial (OT) - Sessões de orientação para conduzir o processo de aprendizagem (C1, C12)

AA.1. Estudo
AA1.1. Leitura de excertos de bibliografia recomendada (C1 - C9)
AA1.2. Resolução dos exercícios recomendados (C10, C11)

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
CT1. Theoretical Classes (T)
CT1.1. Presentation of concepts and principles of the course (S1 - S7)
CT1.2. Exemplification and application to real problems (S7, S8, S9) 
CT2. Theoretical and Practical (TP)
CT2.1. Modelling and solving problems (S7, S9, S10, S11)
CT2.2. Critical analysis of problems results (S10, S11, S12)
CT3. Practical and Laboratorial (PL)
CT3.1. Simulation of control systems in Matlab (S3, S7, S9)
CT3.2. Experimental works to tests electrical machines (S5, S8, S9, S12)
CT4. Tutorial (OT) - Personal coaching sessions in small groups to conduct the learning process (S1, S12)

AL1. Study
AL1.1. Reading of excerpts from the course recommended literature (S1 -S9)
AL1.2. Resolution of the exercises recommended by the course (S10, S11)

6.2.1.9. Bibliografia principal:
- N. S. Nise, Control Systems Engineering, 3rd edition, John Wiley & Sons, 2000
- P. C. Sen, Principles of Electric Machines and Power Electronics, 2nd Edition, John Wiley & Sons, 1989
- Electric Machinery Fundamentals, 5th edition, McGraw-Hill, 2011
- Textos de apoio

Complementar 
- K. Ogata, Engenharia de Controle Moderno, 3ª edição, Ltc Editora, 2000
- A.E. Fitzgerald, Electric Machinery. Fifth edition in SI units, McGraw-Hill, 1992
- S. A. Nasar, Schaum´s outline of theory and problems of electric machines and electromechanics, 2nd 
Edition, Schaum McGraw-Hill, 1998

Mapa IX - Estruturas de Veículos

6.2.1.1. Unidade curricular:

Estruturas de Veículos

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rui Miguel Barreiros Ruben

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Sérgio Pereira dos Santos: 1T, total 15 h; 1TP, total 15 h; 2PL, total 30 h; 1OT, total 5 h

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
C = Objetivos/Competências:
C1. Compreender os diferentes tipos de construção e técnicas de fabrico de estruturas de veículos existentes
C2. Capacidade para caracterizar o estado de tensão, os carregamentos suportados e os danos nas estruturas 
de veículos
C3. Capacidade de entender o comportamento de uma estrutura de um veículo usando diferentes materiais
C4. Conhecimento sobre o desempenho de novos materiais usados na produção de estruturas de veículos
C5. Capacidade para introduzir materiais compósitos no projeto de estruturas de veículos
C6. Capacidade para identificar os tipos de colapso e deformação controlada de estruturas automóveis

CT = Competências Transversais:
CT1. Capacidade de estudar autonomamente
CT2. Capacidade de trabalhar em equipa
CT3. Capacidade de comunicação escrita

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
S = Objectives/Skills:
S1. Knowledge about the different types of automotive structures, and construction techniques of existing 
vehicles
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S2. Ability to characterize the stress state, loads and damage supported by vehicle structures
S3. Ability to understand the behavior of a structure of a vehicle using different materials
S4. Knowledge about the performance of new materials used in the production of vehicle structures
S5. Ability to introduce composite materials in the design of vehicle structures
S6. Ability to identify the types of collapse and controlled-deformation of vehicle structures

TS = Transversal Skills:
TS1. Ability to study/work autonomously
TS2. Ability to work as a team
TS3. Ability in writing reports

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Flexão pura em vigas
2. Estruturas de parede fina, perfis abertos e fechados
3. Métodos energéticos
4. Colunas
5. Colapso e deformação controlada de estruturas
6. Materiais compósitos laminados
6.1. Teoria clássica 
6.2. Tensão-deformação
6.3. Critérios de rotura
7. Carregamentos estáticos e dinâmicos em veículos
8. Processos de reparação e análise tridimensional de chassis

6.2.1.5. Syllabus:
1. Pure bending on beams
2. Thin-walled structures, open and closed profiles
3. Energetic methods
4. Buckling
5. Collapse and controlled-deformation of structures
6. Laminated composite materials
6.1. Classic theory
6.2. Stress-strain
6.3. Failure criteria
7. Static and dynamic loads on vehicles
8. Repair processes of chassis and three-dimensional analysis

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
1. Flexão pura em vigas (C2 ,C4, CT1)
2. Estruturas de parede fina, perfis abertos e fechados (C2, C4, CT1)
3. Métodos energéticos (C2, C6, CT1)
4. Colunas (C6, CT1)
5. Colapso e deformação controlada de estruturas (C1, C2, CT1, CT2)
6. Materiais compósitos laminados (C1 - C3, C5, CT1 - CT3)
7. Carregamentos estáticos e dinâmicos em veículos (C2, C6, CT1)
8. Processos de reparação e análise tridimensional de chassis (C1, C4, CT1)

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
1. Pure bending on beams (S2, S4, TS1)
2. Thin-walled structures, open and closed profiles (S2, S4, TS1)
3. Energetic methods (S2, S6, TS1)
4. Buckling (S6, TS1)
5. Collapse and controlled-deformation of structures (S1, S2, TS1, TS2)
6. Laminated composite materials (S1 - S3, S5, TS1 - TS3)
7. Static and dynamic loads on vehicles (S2, S6, TS1)
8. Repair processes of chassis and three-dimensional analysis (S1, S4, TS1)

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
EP = Ensino Presencial
EP1. Ensino Teórico (T)
EP1.1. Apresentação e discussão dos conteúdos programáticos
EP2. Ensino Teórico-Prático (TP)
EP2.1. Realização de exercícios práticos
EP3. Ensino Prático e Laboratorial (PL)
EP3.1. Utilização de programas comerciais de análise estrutural, realização de trabalhos computacionais de 
grupo
EP4. Orientação Tutorial (OT) - Esclarecimento de dúvidas

AA = Aprendizagem Autónoma
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AA1. Estudo
AA1.1. Leitura da bibliografia recomendada
AA1.2. Realização de exercícios e realização de exercícios computacionais
AA2. E-aprendizagem

AP = Avaliação Periódica
AP. Trabalhos computacionais (30%)
AP. Teste escrito (70%)

AF = Avaliação Final - Exame
AF. Trabalhos computacionais (30%)
AF. Teste escrito (70%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

CT = Contact Teaching
CT1. Theoretical Classes (T)
CT1.1. Presentation and discussion of syllabus
CT2. Theoretical and Practical (TP)
CT2.1. Resolution of exercises
CT3. Practical and Laboratorial (PL)
CT3.1. Solve structural problems using commercial programs, make computational group works
CT4. Tutorial (OT) - Clarification of doubts

AL = Autonomous Learning
AL1. Study
AL1.1. Reading of recommended bibliography for the course
AL1.2. Solve exercises, and resolution of some computational problems
AL2. E-learning

PA = Periodic Assessment
PA1. Computational works
PA2. Written test

FA = Final Assessment - Exam
FA1. Computational works
FA2. Written test

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

EP1. Ensino Teórico (T)
EP1.1. Apresentação e discussão dos conteúdos programáticos (C1 - C6)
EP2. Ensino Teórico-Prático (TP)
EP2.1. Realização de exercícios práticos (C1 - C6)
EP3. Ensino Prático e Laboratorial (PL)
EP3.1. Utilização de programas comerciais de análise estrutural, realização de trabalhos computacionais de 
grupo (C1 - C6, CT2, CT3)
EP4. Orientação Tutorial (OT) - Esclarecimento de dúvidas (CT2, CT3)

AA1. Estudo
AA1.1. Leitura da bibliografia recomendada (C1 - C6, CT1 - CT3)
AA1.2. Realização de exercícios e realização de exercícios computacionais (C1 - C6, CT1 - CT3)
AA2. E-aprendizagem (C1, C6)

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
CT1. Theoretical Classes (T)
CT1.1. Presentation and discussion of syllabus (S1 - S6)
CT2. Theoretical and Practical (TP)
CT2.1. Resolution of exercises (S1 - S6)
CT3. Practical and Laboratorial (PL)
CT3.1. Solve structural problems using commercial programs, make computational group works (S1 - S6, TS2, 
TS3)
CT4. Tutorial (OT) - Clarification of doubts (TS2, TS3)

AL1. Study
AL1.1. Reading of recommended bibliography for the course (S1 - S6, TS1 - TS3)
AL1.2. Solve exercises, and resolution of some computational problems (S1 - S6, TS1 - TS3)
AL2. E-learning (S1, S6)
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6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Beer, F.P., Johnston Jr., E.R., DeWolf, J.T., Mazurek, D.F., “Mecânica dos Materiais” 5º edição, McGraw-Hill, 
2011
- Brown, J. C., Robertson, A.J., Serpento, S.T., “Motor Vehicle Structures: Concepts and Fundamentals”, 
Butterworth-Heinemann, 2001
- Fenton, J., “Handbook of Automotive Body Construction and Design Analysis” Wiley, 1998
- Christensen, R.M., “Mechanics of Composite Materials”, Dover Publications, 2005
- Reddy, J.N., “Mechanics of laminated composite plates and shells : theory and analysis” 2º edição, CRC 
Press, 2003
- Documentos disponibilizados pelo docente

Mapa IX - Sistemas de Transmissão

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas de Transmissão

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Francisco Romeiro da Fonseca Pereira: 1TP, total 15h, OT, total 2.5h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Carlos Manuel Pereira Costa e Sousa: 1T: total 15h; 1TP: total 15h, 2PL, total 60h; OT, total 2.5h

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
C = Objetivos/Competências:
C1. Conhecimentos práticos de funcionamento, técnicas de reparação e manutenção dos sistemas de 
transmissão dos veículos
C2. Capacidade de diagnóstico e avaliação do estado de funcionamento dos sistemas de transmissão
C3. Conhecimento dos procedimentos de segurança, do tempo e tipo de mão-de-obra na reparação de 
sistemas de transmissão 
C4. Capacidade de dimensionar e selecionar órgãos do sistema de transmissão, considerando a curva de 
binário do motor e o desempenho dinâmico pretendido
C5. Capacidade de identificar, formular, simular e resolver problemas de dinâmica do veículo associados ao 
sistema de transmissão
C6. Saber avaliar custos associados à reparação de sistemas de transmissão

CT = Competências Transversais:
CT1. Capacidade de integrar, gerir transmitir conhecimentos e equipas
CT2. Capacidade de elaborar relatórios 
CT3. Capacidade de expressão através de esquemas e de desenhos técnicos
CT4. Contacto com empresas/entidades do sector automóvel

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

S = Objectives/Skills:
S1. Acquisition of practical knowledge of operation, repair and technical maintenance of vehicle transmission 
systems
S2. Ability to diagnose and assess the condition and efficiency of transmission systems
S3. Knowledge of safety procedures, as well as the time and type of hand labor associated with transmission 
systems repair
S4. Ability to scale and select components to transmission system, considering the torque curve of the engine 
and the desired dynamic performance
S5. Ability to identify, formulate, simulate and solve problems in vehicle dynamic behaviour associated to the 
transmission system
S6. Ability to assess costs associated to transmission repair

TS = Transversal Skills:
TS1. Ability to integrate, manage and transmit knowledge to work teams
TS2. Ability to prepare technical reports
TS3. Ability to communicate through diagrams and technical drawings either manually or using a computer
TS4. Contact with companies in the automotive aftermarket industry

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Introdução às linhas de transmissão dos veículos
2. Aspetos construtivos e operacionais, técnicas de reparação e diagnóstico de avarias em sistemas de 
transmissão de veículos automóveis 
2.1. Caixas de velocidades – manuais, automáticas; variadores contínuos
2.2. Embraiagens - monodisco e multidisco, secas e em banho de óleo
2.3. Diferenciais - diferenciais abertos e sistemas autoblocantes
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2.4. Veios e uniões de veios
2.5. Transmissões flexíveis
2.6. Caixas de transferência
3. Dimensionamento e análise cinemática de sistemas de transmissão de veículos automóveis
3.1. Transmissões por engrenagens
3.2. Caixas de velocidades
3.3. Diferenciais
3.4. Embraiagens
3.5. Transmissões flexíveis
3.6. Transmissões hidráulicas
3.7. Conversores de binário
4. Seleção de sistemas de transmissão de veículos automóveis
4.1. Elaboração de cadeia cinemática do veículo a partir da curva de binário do motor
4.2. Elaboração de diagramas de transmissão

6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction to vehicle driveline components
2. Design and operational analysis, repair techniques and fault diagnosis in vehicle transmission systems
2.1. Gearboxes - Manual, Automatic, CVT
2.2. Clutch - single disc/multidisc, and dry/wet systems
2.3. Differentials - open differentials, self-locking systems and limited slip differentials
2.4. Shafts and shaft couplings
2.5. Flexible transmissions
2.6. Transfer cases
3. Design and kinematic analysis of vehicle transmission systems
3.1. Transmission gears
3.2. Gearboxes
3.3. Differentials
3.4. Clutches
3.5. Flexible transmission
3.6. Hydraulic transmissions
3.7. Torque converters
4. Selection of vehicle transmission systems
4.1. Vehicle driveline definition from the engine torque curve
4.2. Making of vehicle transmission diagrams

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
1. Introdução às linhas de transmissão dos veículos (C1, C4)
2. Aspetos construtivos e operacionais, técnicas de reparação, diagnóstico de avarias de sistemas de 
transmissão de veículos automóveis (C1 - C3, C6, CT1 - CT4)
3. Análise funcional e cinemática de sistemas de transmissão de veículos automóveis (C4, C5, CT2 - CT3)
4. Seleção de sistemas de transmissão de veículos automóveis (C4, C5, CT2 - CT3)

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
1. Introduction to vehicle driveline components (S1, S4)
2. Design and operational analysis, repair techniques and fault diagnosis in vehicle transmission systems (S1 -
S3, S6, TS1 - TS4)
3. Design and kinematic analysis of transmission systems (S4, S5, TS2, TS3)
4. Selection of vehicle transmission systems (S4, S5, TS2, TS3)

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
EP = Ensino Presencial
EP1. Ensino Teórico (T)
EP1.1. Apresentação dos conteúdos orientada para aulas TP (cálculo) e para as aulas PL (reparação) com 
apoio de profissionais do setor em workshops
EP2. Ensino Teórico-Prático (TP)
EP2.1. Realização de trabalhos de cálculo para a seleção de sistemas
EP3. Ensino Prático e Laboratorial (PL)
EP3.1. Realização de trabalhos práticos em sistemas reais. Os alunos são divididos em grupos com 
organização semelhante a um serviço de reparação, possuindo funções específicas.
EP4. Orientação Tutorial (OT) - Orientação e esclarecimento de dúvidas

AA = Aprendizagem Autónoma
AA1. Preparação e conclusão de trabalhos laboratoriais e de cálculo
AA2. Pesquisa e estudo 

AC = Avaliação Contínua 
AC. Trabalhos laboratoriais (30%) e de cálculo (30%), duas provas escritas (20%+20%)

AF = Avaliação Final - Exame
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AF. Trabalhos laboratoriais (30%) e de cálculo (30%), prova escrita (40%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
CT = Contact Teaching
CT1. Theoretical Classes (T) 
CT1.1. Presentation of syllabus focusing in theoretical and practical(TP) lessons (calculation) and in practical 
and laboratorial(PL) lesson (systems repair) by teacher and by industry professionals in workshops
CT2. Theoretical and Practical (TP)
CT2.1. Performing calculations to scale and select vehicle transmission systems
CT3. Practical and Laboratorial (PL)
CT3.1. Practical work on real systems. Students are divided in groups as in a repair service. Each student has 
a specific function in the group 
CT4. Tutorial (OT) - Personal or small groups guidance sessions in problem solving

AL = Autonomous Learning
AL1. Preparation and completion of laboratory and calculation works
AL2. Research and study 

PA = Continuous Assessment
PA. Laboratory (30%) and calculation (30%) works, two written tests (20%+20%)

FA = Final Assessment - Exam
FA. Laboratory (30%) and calculation (30%) works, written tests (40%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

EP1. Ensino Teórico (T)
EP1.1. Apresentação dos conteúdos orientada para aulas TP (cálculo) e para as aulas PL (reparação) com 
apoio de profissionais do setor em workshops (C1 - C5, CT2, CT4)
EP2. Ensino Teórico-Prático (TP)
EP2.1. Realização de trabalhos de cálculo para a seleção de sistemas (C4, C5, CT2)
EP3. Ensino Prático e Laboratorial (PL)
EP3.1. Realização de trabalhos práticos em sistemas reais. Os alunos são divididos em grupos com 
organização semelhante a um serviço de reparação, possuindo funções específicas (C1 - C3, C6, CT1, CT3)
EP4. Orientação Tutorial (OT) - Orientação e esclarecimento de dúvidas (C1 - C5, CT2, CT3)

AA1. Preparação e conclusão de trabalhos laboratoriais e de cálculo (C1 - C6, CT2, CT3)
AA2. Pesquisa e estudo (C1 - C6, CT2, CT3)

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
CT1. Theoretical Classes (T) 
CT1.1. Presentation of syllabus focusing in theoretical and practical(TP) lessons (calculation) and in practical 
and laboratorial(PL) lesson (systems repair) by teacher and by industry professionals in workshops (S1 - S5, 
TS2, TS4)
CT2. Theoretical and Practical (TP)
CT2.1. Performing calculations to scale and select vehicle transmission systems (S4, S5, TS2)
CT3. Practical and Laboratorial (PL)
CT3.1. Practical work on real systems. Students are divided in groups as in a repair service. Each student has 
a specific function in the group (S1 - S3, S6, TS1, TS3) 
CT4. Tutorial (OT) - Personal or small groups guidance sessions in problem solving (S1 - S5, TS2, TS3)

AL1. Preparation and completion of laboratory and calculation works (S1 - S6, TS2, TS3)
AL2. Research and study (S1 - S6, TS2, TS3)

6.2.1.9. Bibliografia principal:
- "Automotive Handbook", SAE International, 8td edition, 2011
- James E. Duffy, "Modern Automotive Technology", GW Publisher, 8td edition, 2009
- Shigley, J. E., Mishke, C. R., "Mechanical Engineering Design", 7th Edition, McGraw−Hill, 2004
- Branco, C. G. M., "Mecânica dos Materiais",5ª ed, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, Portugal, 2011
- Branco, C. M., Ferreira, J. M., Costa, J. D da, Ribeiro, A. S. , "Projecto de Órgãos de Máquinas", 2ª ed, 
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, Portugal, 2009
- Manuais de oficina específicos dos sistemas analisados nas aulas

Mapa IX - Sistemas Eléctricos e Electrónicos de Veículos

6.2.1.1. Unidade curricular:
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Sistemas Eléctricos e Electrónicos de Veículos

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Jorge da Cruz Ventura: 1T, total 30 horas; 1OT, total 5 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Carlos Daniel Henriques Ferreira: 2PL, total 60 horas; 1OT, total 5 horas
Hugo Filipe Costelha de Castro: 1PL, total 30 horas; 1OT, total 5 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
C=Objetivos/Competências
C1. Compreensão do funcionamento e características dos novos sistemas e tecnologias electrónicas de 
vanguarda
C2. Capacidade para projectar e desenvolver sistemas electrónicos aplicados ao estudo dos veículos 
automóveis

CT=Competências transversais
CT1. Capacidade de pesquisar, preparar e apresentar publicamente um assunto de caracter técnico e científico
CT2. Capacidade de trabalhar autonomamente e em grupo
CT3. Capacidade de relacionar os conhecimentos adquiridos com exemplos reais de engenharia

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
S=Objectives/Skills
S1. Understanding the operation and characteristics of new systems and cutting-edge electronic technologies
S2. Ability to design and develop electronic systems applied to the study of motor vehicles

TS=Transverse Skills
TS1 Ability to research, prepare and conduct public presentations of technical and scientific issues
TS2. Develop the ability to work autonomously and do team work
TS3. Develop the ability to relate theoretical concepts with real engineering examples

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Sistema elétrico do veículo
1.1 Sistema elétrico do veículo
1.2 Representação esquemática
1.3 Compatibilidade eletromagnética
2 Sistemas de alimentação elétrica
2.1 Baterias de arranque e tração
2.2 Alternador e Sistemas de arranque
3 Sistemas eletrónicos de conforto e segurança
3.1 Tecnologia e sistemas de iluminação
3.2 Sistemas antirroubo
3.3 Sistemas de conforto
3.4 Sistemas de informação
4 Sistemas eletrónicos do chassis
4.1 Sistema eletrónico de travagem
4.2 Sistema de controlo de tracção
4.3 Sistema eletrónico de controlo de estabilidade
4.4 Sistemas de segurança
5 Veículos eléctricos e híbridos

6.2.1.5. Syllabus:
1 Vehicle's electrical system
1.1 Electrical system of the vehicle
1.2 Schematic representation
1.3 Electromagnetic compatibility
2 Electric power supply systems
2.1 Starter and traction batteries
2.2 Alternator and starter systems
3 Comfort and safety electronic systems 
3.1 lighting technology and systems
3.2 Anti-theft systems
3.3 Comfort systems
3.4 Information systems
4 Chassis Systems
4.1 Electronic Braking System
4.2 Traction Control System
4.3 Electronic stability control systems
4.4 Security systems
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5 Hybrid and electric vehicles

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
1. Sistema elétrico do veículo (C1, C2, CT1, CT2, CT3)
2. Sistemas de alimentação elétrica (C1, C2, CT1, CT2, CT3)
3. Sistemas eletrónicos de conforto e segurança (C1, C2, CT1, CT2, CT3)
4. Sistemas eletrónicos do chassis (C1, C2, CT1, CT2, CT3)
5. Veículos eléctricos e híbridos (C1, C2, CT1, CT2, CT3)

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
1. Vehicle's electrical system (S1, S2, TS1, TS2, TS3)
2. Electric power supply systems (S1, S2, TS1, TS2, TS3)
3. Comfort and safety electronic systems (S1, S2, TS1, TS2, TS3)
4. Chassis Systems (S1, S2, TS1, TS2, TS3)
5. Hybrid and electric vehicles (S1, S2, TS1, TS2, TS3)

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

EP=Ensino Presencial
EP1. Ensino Teórico (T)
EP1.1. Apresentação de conceitos
EP1.2. Análise de casos reais
EP2. Ensino Laboratorial (PL)
EP2.1. Projeto e desenvolvimento de sistemas embebidos para aplicação em veículos automóveis
EP2.2. Desenvolvimento de capacidade de análise crítica de resultados
EP3. Orientação tutorial (OT) – Sessões de orientação pessoal ou em pequenos grupos para esclarecimento de 
dúvidas

AA=Aprendizagem Autónoma
AA1. Estudo
AA1.1. Leitura de bibliografia recomendada
AA2. e-aprendizagem – Utilização de recursos eletrónicos e ferramentas de pesquisa

AP=Avaliação Periódica
Apresentação de trabalho de pesquisa bibliográfica (50%) + Teste prático laboratorial (50%)

AF=Avaliação Final
Apresentação de trabalho de pesquisa bibliográfica (50%) + Exame prático laboratorial (50%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
CT = Contact teaching
CT1. Theoretical classes (T)
CT1.1. Presentation of concepts
CT1.2. Analysis of real case circuits and systems
CT2. Practical and Laboratory (PL) 
CT2.1. Project and development of embedded systems for automotive application
CT2.2. Critical analysis of problem results
CT3. Tutorial (OT) – Personal or small group guidance sessions in problem solving

AL=Autonomous learning
AL1. Study
AL1.1. Reading recommended bibliography 
AL2. e-learning – Use of electronic resources and research tools

PA=Periodic assessment
Public presentation of bibliographic research work (50%)+Practical laboratory test (50%)

FA=Final Assessment
Public presentation of bibliographic research work (50%)+Practical laboratory exam (50%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

EP = Ensino Presencial
EP1. Ensino Teórico (T)
EP1.1. Apresentação de conceitos (C1, CT1, CT2, CT3)
EP1.2. Análise de casos reais (C1, C2, CT1, CT2, CT3)
EP2. Ensino Laboratorial (PL)
EP2.1. Projeto e desenvolvimento de sistemas embebidos para aplicação em veículos automóveis. (C1, C2, 
CT2, CT3)
EP2.2. Desenvolvimento de capacidade de análise crítica de resultados (C1, C2, CT2, CT3)
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EP3. Orientação tutorial (OT) – Sessões de orientação pessoal ou em pequenos grupos para esclarecimento de 
dúvidas (C1, C2)

AA=Aprendizagem Autónoma
AA1. Estudo
AA1.1. Leitura de bibliografia recomendada (C1, C2, CT1, CT2, CT3)
AA2. e-aprendizagem – Utilização de recursos eletrónicos e ferramentas de pesquisa (C1, C2, CT1, CT2, CT3)

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
CT=Contact teaching
CT1. Theoretical classes
CT1.1. Presentation of concepts (S1, TS1, TS2, TS3)
CT1.2. Analysis of real case circuits and systems (S1, S2, TS1, TS2, TS3)
CT2. Practical and Laboratory (PL) 
CT2.1. Project and development of embedded systems for automotive application (S1, S2, TS2, TS3)
CT2.2. Critical analysis of problem results (S1, S2, TS2, TS3)
CT3. Tutorial – Personal or small group guidance sessions in problem solving (S1, S2)

AL=Autonomous learning
AL1. Study
AL1.1. Reading recommended bibliography (S1, S2, TS1, TS2, TS3)
AL2. e-learning – Use of electronic resources and research tools (S1, S2, TS1, TS2, TS3)

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Ronald K. Jurgen – Automotive Electronics Handbook, McGraw−Hill Professional Publishing.
Bosch – Driving Safety Systems, 2nd edition, Robert Bosch GmbH.
Bosch – Automotive electrics and electronics, 3rd edition, Robert Bosch GmbH
Tom Denton, Automobile electrical and electronic systems, 3rd edition, Oxford : Butterworth Heinemann

Mapa IX - Inovação e Empreendedorismo

6.2.1.1. Unidade curricular:
Inovação e Empreendedorismo

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Guilherme Leitão Dantas: 1 TP, total 30 horas; 1OT, total 5 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Não aplicável

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
C=Objetivos/Competências
C1. Conhecimento e compreensão – apreender o conceito de empreendedorismo e a sua relevância 
socioeconómica; reconhecer a pertinência das diferentes etapas do processo de desenvolvimento de um 
projeto; conhecer as diferentes alternativas de financiamento de um novo projeto e a sua adequação às suas 
diferentes etapas; entender o papel da propriedade intelectual na criação de vantagem competitiva e as suas 
distintas alternativas; compreender a importância do plano de negócios para a atividade empreendedora.
C2. Aplicação de conhecimentos e compreensão – relacionar conceitos; aplicar as ferramentas apresentadas a 
situações concretas.
C3. Formulação de juízos – analisar criticamente os exemplos apresentados pelo docente e pelos Alunos.
C4. Competências de comunicação – apresentar exemplos da experiência pessoal; debater pequenos casos; 
comunicar os resultados de reflexões em grupo.
C5. Competências de aprendizagem – estudar autonomamente e trabalhar em grupo.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

S=Objectives/Skills
S1. Knowledge and understanding – understand the concept of entrepreneurship and its socio-economic 
relevance; recognize the relevance of the different stages of the development of a project; learn about the 
different financing options for a new project and its appropriateness to its different stages; understand the role 
of intellectual property in creating competitive advantage and its different alternatives; understand the 
importance of the business plan for entrepreneurial activity.
S2. Applying knowledge and understanding – ability to relate concepts and to apply the tools presented in 
specific situations.
S3. Making judgments - ability to critically analyze the examples presented by the teacher and the students.
S4. Communication skills – give examples from personal experience; discuss small cases; report the results of 
group discussions.
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S5. Learning skills - ability to study independently and to produce group work

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Empreendedorismo e empreendedores
2. A implementação de novos projetos: da ideia ao lançamento
3. O financiamento do projeto
4. Propriedade intelectual
5. O plano de negócios
6. Considerações finais

6.2.1.5. Syllabus:
1. Entrepreneurship and entrepreneurs
2. The implementation of the project: from initial idea to launch
3. Funding the project
4. Intelectual property
5. The business plan
6. Final considerations

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

1. Empreendedorismo e empreendedores (C1, C2, C3)
2. A implementação de novos projetos: da ideia ao lançamento (C1, C2, C3, C4, C5)
3. O financiamento do projeto (C1, C2, C3, C4, C5)
4. Propriedade intelectual (C1, C2, C3, C4, C5)
5. O plano de negócios (C1, C2, C3, C4, C5)
6. Considerações finais (C1, C2, C3, C4, C5)

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

1. Entrepreneurship and entrepreneurs (S1, S2, S3)
2. The implementation of the project: from initial idea to launch (S1, S2, S3, S4, S5)
3. Funding the project (S1, S2, S3, S4, S5)
4. Intelectual property (S1, S2, S3, S4, S5)
5. The business plan (S1, S2, S3, S4, S5)
6. Final considerations (S1, S2, S3, S4, S5)

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
EP = Ensino Presencial
EP1. Ensino teórico-prático (TP) - apresentação de exemplos práticos pelo docente e pelos alunos e seu 
debate
EP2. Orientação tutorial (OT) – Sessões de orientação pessoal ou em pequenos grupos para esclarecimento de 
dúvidas

AA=Aprendizagem Autónoma
AA1. Estudo 
AA2. Leitura da bibliografia recomendada
AA3. Pesquisa de bibliografia e reflexão sobre temas lançados na aula

AP=Avaliação periódica
Duas provas escritas (nota mínima 8 valores; ponderação 50% cada)

AF=Avaliação Final
Uma prova escrita (100%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
CT=Contact Teaching
CT1. Theoretical and practical (TP) - Presentation of practical examples by the teacher and the students and 
their discussion
CT2. Tutorial (OT) - Personal or small group guidance sessions in problem solving

AL=Autonomous learning
AL1. Study
AL2. Reading the recommended bibliography
AL3. Analysis of literature on topics introduced in the class

PA=Periodic assessment
Two written tests (minimum 8 values in each; weighting 50%, each)

FA=Final Assessment
One written exam (100%)
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

EP=Ensino Presencial
EP1. Ensino teórico-prático (TP) - Apresentação de exemplos práticos pelo docente e pelos alunos e seu 
debate (C1, C2, C3, C4, C5)
EP2. Orientação tutorial (OT) – Sessões de orientação pessoal ou em pequenos grupos para esclarecimento de 
dúvidas (C1, C2, C3, C4, C5)

AA=Aprendizagem Autónoma
AA1. Estudo (C1, C2, C3, C4, C5)
AA2. Leitura da bibliografia recomendada (C1, C2, C3, C4, C5)
AA3. Pesquisa de bibliografia e reflexão sobre temas lançados na aula (C1, C2, C3, C4, C5)

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
CT=Contact Teaching
CT1. Theoretical and practical (TP) - Presentation of practical examples by the teacher and the students and 
their discussion (S1, S2, S3, S4, S5)
CT2. Tutorial (OT) - Personal or small group guidance sessions in problem solving (S1, S2, S3, S4, S5)

AL=Autonomous learning
AL1. Study (S1, S2, S3, S4, S5)
AL2. Reading the recommended bibliography (S1, S2, S3, S4, S5)
AL3. Analysis of literature on topics introduced in the class (S1, S2, S3, S4, S5)

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Dantas, J. e Moreira, A. (2011): O Processo de Inovação, Lidel, Lisboa.
Ferreira, M., Santos, J. e Serra, F. (2010): Ser Empreendedor: Pensar, criar e moldar a nova empresa, 2ª Edição, 
Editora Sílabo, Lisboa
Guia Prático . Como criar uma Empresa - Elaboração do Plano do Negócios, disponível em 
http://jovemproempreendedor.com/media/guiapraticocomoelaborarumplanodenegocios.pdf
SPI Ventures, IAPMEI e FLAD (2010): GEM PORTUGAL 2010, disponível em 
http://www.gemconsortium.org/docs/download/2271

Mapa IX - Estratégia e Marketing

6.2.1.1. Unidade curricular:
Estratégia e Marketing

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Lídia Maria Barroso Simão

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

António José Pinto Pedrosa: 1TP, total 30 horas; 1OT, total 4 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
C=Objetivos/Competências
C1. Compreender teorias e conceitos fundamentais da estratégia e marketing
C2. Capacidade conduzir análise global das capacidades da organização para a vantagem competitiva 
sustentável
C3. Compreender dimensões do ambiente externo à organização e entender como a monitorização do 
ambiente é importante para o sucesso da empresa
C4. Compreender e utilizar as técnicas de análise da indústria e da organização
C5. Compreender as opções estratégicas e o seu impacto na organização, focando as alternativas de atuação 
(ou estratégias) e os seus resultados prováveis
C6. Preparar para assumir um papel de liderança ativa na empresa
C7. Compreender relação entre a parte estratégica e operacional do marketing, a aplicabilidade do marketing 
mix
C8. Capacidade para descrever exemplos práticos de aplicação dos conceitos, propondo soluções para 
problemas e identificar, explicar, interpretar questões cruciais ao marketing operacional e marketing mix

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
S=Objectives/Skills
S1. Understand the theories and fundamental concepts of strategic management
S2. The ability to do a global analysis of the competencies and capabilities of the organization, to attain a 
sustainable competitive advantage
S3. Understand the dimensions of the external environment and how important it is to continuously monitor 
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the environment
S4. Understand and know how to apply the usual industry analysis techniques
S5. Understand the strategic options presented to the firm, and their likely impact, focusing on alternative 
paths and probable results
S6. Prepare to take an active leadership role in the company
S7. Understand relationship between strategy and marketing mix
S8. Ability to describe practical examples of the application of concepts, to propose solutions to problems and 
to identify, explain, interpret crucial issues at the operational and marketing marketing mix

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução à estratégia: o que é a estratégia
2. Gestão e planeamento estratégico
3. Visão, missão e objetivos
4. Análise do ambiente externo, de indústrias e competidores; 
5. Análise do ambiente interno: as capacidades/habilidades estratégicas da empresa, os seus recursos e o 
diagnóstico; 
6. As estratégias de negócio; 
7. As estratégias funcionais
8. As estratégias corporativas; 
9. Notas sobre a implementação da estratégia
10. Introdução ao marketing
11. Segmentação e posicionamento
12. Comportamento do consumidor
13. Marketing mix

6.2.1.5. Syllabus:
1. What is strategy
2. Strategic planning process
3. Vision, mission, values and objectives
4. External environment analysis
5. Internal environment analysis and SWOT analysis
6. Business strategies
7. Functional strategies
8. Corporate strategies
9. Notes on strategy implementation
10. Introduction to Marketing 
11. Segmentation and positioning
12. Consumer behavior
13. Marketing mix

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
1. Introdução à estratégia: o que é a estratégia (C1, C3, C6, C7)
2. Gestão e planeamento estratégico (C1, C2, C5, C6, C7, C8)
3. Visão, missão e objetivos (C1, C2, C3, C6, C7, C8)
4. Análise do ambiente externo, de indústrias e competidores (C1, C3, C4, C6, C7, C8)
5. Análise do ambiente interno: as capacidades/habilidades estratégicas da empresa, os seus recursos e o 
diagnóstico (C1, C2, C4, C5, C6, C7, C8)
6. As estratégias de negócio (C1, C5, C6, C7, C8)
7. As estratégias funcionais (C1, C5, C6, C7, C8)
8. As estratégias corporativas (C1, C5, C6, C7, C8)
9. Notas sobre a implementação da estratégia (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8)
10. Introdução ao marketing (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8)
11. Segmentação e posicionamento (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8)
12. Comportamento do Consumidor (C1, C2, C3,C 4, C5, C6, C7, C8)
13. Marketing Mix (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8)

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
1. Introduction to strategy: what is strategy (S1, S3, S6, S7)
2. Strategic management and planning (S1, S2, S5, S6, S7, S8)
3. Vision, mission and objectives (S1, S2, S3, S6, S7, S8)
4. Analysis of the external environment, industries and competitors (S1, S3, S4, S6, S7, S8)
5. Analysis of the internal environment: the strategic capabilities of the company, its features and the 
diagnosis (S1, S2, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11)
6. Business strategies (S1, S5, S6, S7, S8)
7. Functional strategies (S1, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11)
8. Corporate strategies (S1, S5, S6, S7, S8)
9. Notes on the implementation of the strategy (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8)
10. Introduction to marketing (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8)
11. Segmentation and positioning (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8)
12. Consumer behavior (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8)
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13. Marketing Mix (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8)

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
EP=Ensino Presencial
EP1. Ensino Teórico-prático (TP) - Conhecimento e compreensão dos conteúdos programáticos, mas com a 
componente prática de aplicação dos conceitos e conhecimentos teóricos à análise de situações (casos) 
propostas
EP2. Orientação Tutorial (OT) - Sessões de orientação pessoal, individual e em pequenos grupos para conduzir 
o processo de aprendizagem e esclarecer dúvidas

AA=Aprendizagem Autónoma
AA1. Estudo
AA2. Leitura de bibliografia recomendada pelo docente

AP=Avaliação Periódica:
AP1. Duas frequências sem consulta e individual (50% + 50%) - classificação mínima de 10 valores.
AP2. Frequência/Assiduidade aulas teórico-práticas – Obrigatória em 75%, cf. Art. 53.º
(Para alunos que se queiram sujeitar à avaliação periódica, e que estejam matriculados pela primeira vez na 
unidade curricular - Não aplicável aos TE)

AF=Avaliação Final
Exame Final escrito individual: 100%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

CT=Contact Teaching
CT1. Theoretical and practical (TP) - Knowledge and understanding of the theories and concepts. There is an 
emphasis on the practical application both in class discussions and presentations, and students are supposed 
to be active participants in the classroom in the numerous situations and case studies presented and opened 
for discussion.
CT2. Tutorial (OT) - Personal and small groups orientation sessions to lead the learning process and clarify 
doubts

AL=Autonomous learning
AL1. Study
AL2. Recommended bibliography for teaching reading

PA=Periodic assessment
PA1. Two individual tests without consultation - held in the classroom (50%+50%) - min 10 values
PA2. Theoretical-practical lessons – mandatory in 75% cf. Art. 53º
(For students who want to submit to periodic assessment, and which are registered for the first time in the 
curricular unit-not applicable to students who works)

FA=Final Assessment
Final written examination: 100%

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

EP=Ensino Presencial
EP1. Ensino Teórico-prático (TP)
Conhecimento e compreensão dos conteúdos programáticos, mas com a componente prática de aplicação 
dos conceitos e conhecimentos teóricos à análise de situações (casos) propostas (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, 
C8)
EP2. Orientação Tutorial (OT) - Sessões de orientação pessoal, individual e em pequenos grupos para conduzir 
o processo de aprendizagem e esclarecer dúvidas (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8)

EA= Ensino Autónomo
EA1. Estudo (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8)
EA2. Leitura de bibliografia recomendada pelo docente (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8)

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
CT=Contact teaching
CT1. Theoretical and practical (TP) - Knowledge and understanding of the theories and concepts. There is an 
emphasis on the practical application both in class discussions and presentations, and students are supposed 
to be active participants in the classroom in the numerous situations and case studies presented and opened 
for discussion (S1, S2, S3,S4,S5, C6, C7, C8)
CT2. Tutorial (OT) - Personal and small groups orientation sessions to lead the learning process and clarify 
doubts

AL=Autonomus Learning
AL1. Study (S1, S2, S3, S4,S5, S6, S7, S8)
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AL2. Recommended bibliography for teaching reading (S1, S2, S3, S4,S5, S6, S7, S8)

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Serra, F.; Ferreira, M.; Torres, M.; Torres, A. Gestão estratégica: Conceitos e prática, Lidel Ed. Técnicas, 2010
Ferreira M.P., Reis n. R., Serra F. R. Marketing para Empreendedores e Pequenas Empresas,Lidel Ed. Técnicas, 
2009

Mapa IX - Manutenção no Sector Automóvel

6.2.1.1. Unidade curricular:
Manutenção no Sector Automóvel

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Fernando Francisco de Jesus Romeiro: 1T, total 30 h; 1TP, total 30 h; 1OT, total 5 h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Não aplicável

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
C = Objectivos/Competências:
C1. Capacidade para analisar e conhecer a manutenção no sector automóvel 
C2. Capacidade para analisar a gestão de operações num serviço
C3. Capacidade para analisar áreas funcionais numa empresa
C4. Capacidade para aprender e dominar métodos e ferramentas de planeamento 
C4. Capacidade para aprender métodos e conceitos para a eficiência de processos na empresa
C6. Capacidade de utilizar ferramentas de planeamento de operações

CT = Competências Transversais
CT1. Capacidade de trabalhar em grupo
CT2. Capacidade de estudar autonomamente

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
S = Objectives/Skills:
S1. Ability to analyze and understand the maintenance in automobile sector
S2. Ability to analyze the operations management in service
S3. Ability to analyze functional areas in a company
S4. Ability to learn and master planning methods and tools
S5. Ability to learn methods and concepts for the efficiency of processes in the company
S6. capacity planning operations utilize tools

TS = Transversal Skills
TS1. Ability to work in group
TS2. Ability to study independently

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução à Manutenção Industrial e ´Manutenção Automóvel.
2. Organização dum serviço de Manutenção Automóvel
3. Planeamento com suporte de organização interna dum serviço de Manutenção Automóvel
4. Fiabilidade e disponibilidade dum veiculo e dum equipamento
5. Custos associados à manutenção de equipamentos e da Manutenção Automóvel.
6. Garantias e reclamações no sector automóvel
7. A gestão de stocks aplicada a um serviço de Manutenção Automóvel
8. O cliente e a relação com o serviço de Manutenção Automóvel
9. Conceitos legais e Responsabilidade Civil dum serviço de Manutenção Automóvel 
10. Conceitos comerciais associados ao serviço de Manutenção Automóvel

6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction to industrial maintenance and car maintenance
2. Organization of an automobile maintenance Service
3. Planning to support internal organization of an automobile maintenance service
4. Reliability and availability of a vehicle and with a machine
5. Costs associated with maintaining equipment and automotive maintenance
6. Warranties and claims in the automobile sector
7. The inventory management applied to a service car maintenance
8. The client and the relationship with the service of car maintenance
9. Legal concepts and Liability of an automobile maintenance service
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10. Commercial concepts associated with automotive maintenance service

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
1. Introdução à manutenção industrial e manutenção automóvel (C1, CT2)
2. Organização dum serviço de manutenção automóvel (C1, C3, CT1, CT2)
3. Planeamento com suporte de organização interna dum serviço de manutenção automóvel (C1, C3, CT2)
4. Fiabilidade e disponibilidade dum veiculo e dum equipamento (C1, C3, CT2)
5. Custos associados à manutenção de equipamentos e da manutenção automóvel (C1 - C4, CT1, CT2)
6. Garantias e reclamações no sector automóvel (C1, C5)
7. A gestão de stocks aplicada a um serviço de manutenção automóvel (C1, C3, C5, C6, CT1, CT2)
8. O cliente e a relação com o serviço de manutenção automóvel (C1)
9. Conceitos legais e responsabilidade civil dum serviço de manutenção automóvel (C1)
10. Conceitos comerciais associados ao serviço de manutenção automóvel (C1)

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
1. Introduction to industrial maintenance and car maintenance (S1, TS2)
2. Organization of an automobile maintenance service (S1, S3, TS1, TS2)
3. Planning to support internal organization of an automobile maintenance service (S1, S3, TS2)
4. Reliability and availability of a vehicle and with a machine (S1, S3, TS2)
5. Costs associated with maintaining equipment and automotive maintenance (S1 - S4, TS1, TS2)
6. Warranties and claims in the automobile sector (S1, S5)
7. The inventory management applied to a service car maintenance (S1, S3, S5, S6, TS1, TS2)
8. The client and the relationship with the service automobile maintenance (S1)
9. Legal concepts and liability of an automobile maintenance service (S1)
10. Commercial concepts associated with automotive maintenance service (S1)

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
EP = Ensino Presencial
EP1. Ensino Teórico (T) 
EP1.1. Apresentação e discussão dos conteúdos programáticos
EP2. Ensino Teórico-Prático (TP)
EP2.1. Aplicação dos conteúdos programáticos na elaboração de trabalhos de aplicação e consolidação dos 
mesmos através da resolução de exercícios
EP2.2. Pesquisa e recolha de informação
EP3. Orientação Tutorial (OT) - Orientação do trabalho individual. Esclarecimento de dúvidas

AA = Aprendizagem Autónoma
AA1. O aluno é orientado com linhas de ação gerais, para desenvolver o trabalho de forma autónoma

AP = Avaliação Periódica
AP. Nota Final: Avaliação teórica dos capitulo 1 a 10, mini-testes escritos (50%) + trabalho individual escrito 
(50%)

AF = Avaliação Final - Exame 
AF. Nota Final: Avaliação teórica dos capitulo 1 a 10, prova escrita (50%) + trabalho individual escrito (50% )

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
CT = Contact Teaching
CT1. Theoretical Classes (T)
CT1.1. Presentation and discussion of syllabus
CT2. Theoretical and Practical (TP)
CT2.1. Aplicação of programmatic work in preparing the application and consolidation thereof by solving 
content
CT2.2. Research and information gathering
CT3. Tutorial (OT) - Orientation of individual work. Clarification of doubts

AL = Autonomous Learning
AL1. The student is oriented with general lines of action, to develop work autonomously

PA = Periodic Assessment
Final Note: Theoretical assessment of chapter 1 to 10 (50%) + individual written work (50%)

FA = final Assessment - Exam
Final Note:Theoretical assessment of chapter 1 to 10 (50%) + individual written work (50%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

EP1. Ensino Teórico (T) 
EP1.1. Apresentação e discussão dos conteúdos programáticos (C1 - C5, CT2)

Página 130 de 177ACEF/1314/14842 — Guião para a auto-avaliação

23-12-2013http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=6f16538e-1d77-f0b4...



EP2. Ensino Teórico-Prático (TP)
EP2.1. Aplicação dos conteúdos programáticos na elaboração de trabalhos de aplicação e consolidação dos 
mesmos através da resolução de exercícios (C1 - C6, CT1, CT2)
EP2.2. Pesquisa e recolha de informação (C1 - C6, CT1, CT2)
EP3. Orientação Tutorial (OT) - Orientação do trabalho individual. Esclarecimento de dúvidas (C1 - C6, CT1, 
CT2)

AA1. O aluno é orientado com linhas de ação gerais, para desenvolver o trabalho de forma autónoma (CT1, 
CT2)

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
CT1. Theoretical Classes (T)
CT1.1. Presentation and discussion of syllabus (S1 - S5, TS2)
CT2. Theoretical and Practical (TP)
CT2.1. Aplicação of programmatic work in preparing the application and consolidation thereof by solving 
content (S1 - S6, TS1, TS2)
CT2.2. Research and information gathering (S1 - S6, TS1, TS2)
CT3. Tutorial (OT) - Orientation of individual work. Clarification of doubts (S1 - S6, TS1, TS2)

AL1. The student is oriented with general lines of action, to develop work autonomously (TS1, TS2)

6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Textos disponibilizados pelos docente
- Recurso aos conteúdos disponibilizados na web
- “Bosch Automotive Handbook”, 6th edition, ou posterior
- “Modern Automotive Technology”, James E. Duffy
- “Organização e Gestão da Manutenção” José Saraiva Cabral; Lidel-Edições Técnicas
- “Gestão de um Parque de Viaturas” José Miguel Silva dos Santos; Plátano Editora

Mapa IX - Diagnóstico Automóvel

6.2.1.1. Unidade curricular:
Diagnóstico Automóvel

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos Daniel Henriques Ferreira: 1TP, total 9 horas; 2PL, total 42 horas; 1OT, total 5 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Paulo Alexandre Matos Henriques de Carvalho: 1TP, total 6 horas; 1PL, total 24 horas; 1OT, total 5 horas 
Luís Manuel Ventura Serrano: 1PL, total 24 horas; 1OT, total 5 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
C=Objetivos/Competências
C1. Capacidade de seleção e utilização de equipamento elétrico e eletrónico inerente ao diagnóstico automóvel
C2. Capacidade para aplicar em situações práticas de diagnóstico os conhecimentos adquiridos nas várias 
unidades curriculares da área das ciências da engenharia automóvel
C3. Capacidade de compreender, diagnosticar e reparar circuitos analógicos em veículos automóveis
C4. Domínio das técnicas de diagnóstico (interno e externo) de sistemas elétricos e eletrónicos dos veículos 
automóveis
C5. Capacidade de identificar avarias, assim como apontar soluções e métodos de reparação dos sistemas de 
comando e controlo dos sistemas do veículo; 
C6. Capacidade de intervenção em unidades de comando e controlo dos sistemas do veículo

CT=Competências Transversais
CT1. Consolidação e aplicação prática de conhecimentos adquiridos nas várias unidades curriculares na área 
das ciências da engenharia automóvel em novas situações

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
S = Objectives / Skills
S1. Ability to select and use electric and electronic equipment for diagnosis in automobiles
S2. Ability to apply the knowledge acquired in previous courses in practical situations of automotive diagnosis
S3. Ability to understand, diagnose and repair analogue circuits in automobiles
S4. Knowledge of automotive diagnosis techniques (internal and external)
S5. Ability to identify faults, as well as point out solutions and methods to repair electric and electronic 
systems in automobiles
S6. Ability to diagnose and repair vehicle’s electric control units
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TS = Transversal skills
TS1. Consolidation and practical application of knowledge acquired in the various courses, in the area of 
automotive engineering sciences, in new situations

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1 Introdução ao diagnóstico nos veículos automóveis
1.1 Diagnóstico interno
1.2 Diagnóstico externo
1.3 Ferramentas de diagnóstico
2 Metodologias no diagnóstico em veículos automóveis
3 Diagnóstico de componentes
3.1 Sensores
3.2 Atuadores
4 Estudo e análise de formas de onda
5 Diagnóstico de sistemas 
5.1 Sistemas elétricos e eletrónicos
5.2 Sistemas de gestão eletrónica de motores
5.2.1 Motores de ciclo Otto
5.2.2 Motores de ciclo Diesel
5.3 Diagnóstico em sistemas travagem e de segurança ativa
5.4 Sistemas de conforto e de segurança passiva
5.5 Sistemas mecânicos

6.2.1.5. Syllabus:

1 Introduction to automotive diagnosis
1.1 On-board diagnosis
1.2 Off-board diagnosis
1.3 Diagnosis tools and equipments
2 Diagnostic techniques and process
3 Diagnostic of automotive components
3.1 Sensors
3.2 Actuators
4 Diagnostic by waveform analysis
5 Diagnostic of systems in vehicles
5.1 Electrical and electronic systems
5.2 Engine electronic management systems
5.2.1 Otto cycle 
5.2.2 Diesel cycle 
5.3 Diagnosis in braking and active safety systems
5.4 Comfort and passive safety systems
5.5 Mechanical systems

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
1. Introdução ao diagnóstico nos veículos automóveis (C1, C4)
2. Metodologias no diagnóstico em veículos automóveis (C1, C2, C3, C4)
3. Diagnóstico de componentes (C2, C2, C3, C4, C5, C6, CT1)
4. Estudo e análise de formas de onda (C2, C2, C3, C4, C5, C6, CT1)
5. Diagnóstico de sistemas (C2, C2, C3, C4, C5, CT1)

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
1. Introduction to automotive diagnosis (S1, S4)
2. Diagnostic techniques and process (S1, S2, S3, S4)
3. Diagnostic of automotive components (S2, S3, S4, S5, S6, TS1)
4. Diagnostic by waveform analysis (S2, S3, S4, S5, S6, TS1)
5. Diagnostic of systems in vehicles (S2, S3, S4, S5, TS1)

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
EP=Ensino Presencial
EP1. Ensino teórico-prático (TP) - exposição de matéria acompanhada de casos práticos
EP2. Ensino prático e laboratorial (PL) - resolução de casos práticos de diagnóstico
EP3. Orientação tutorial (OT) - sessões de orientação pessoal e em grupo

AA=Aprendizagem Autónoma
AA1. Estudo das matérias lecionadas
AA1.1. Leitura de apontamentos e da bibliografia
AA1.2. Estudo do funcionamento de sistemas utilizados nas aulas
AA1.3. Preparação dos trabalhos laboratoriais

RE=Recursos Específicos
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RE1. Laboratório de Eng. automóvel
RE1.1. Ferramentas e equipamento de diagnóstico
RE1.2. Veículos, motores e simuladores de sistemas eletromecânicos de veículos
RE2. Plataforma de gestão de conteúdos pedagógicos

AP = Avaliação Periódica
AP1. 1 prova escrita (mín. 9,5) - 55%
AP2. Trab. laboratoriais (mín. 9,5) - 40%
AP3. Aulas TP - 5%

AE = Avaliação por Exame
AE1. 1 prova escrita (min. 9,5) - 55%
+
AE2. Exame prático (mín. 9,5) - 45% 
ou
(AP2 + AP3)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
CT=Contact teaching
CT1. Theoretical-practical classes (TP) - presentation of concepts with practical case studies
CT2. Practical and laboratory classes (PL) - resolution of practical case studies in vehicles and simulators
CT3. Tutorial guidance (OT) - personal and group montoring sessions

AL=Autonomous learning
AL1. Individual and group study
AL1.1. Reading classes notes and bibliography
AL1.2. Study of the systems used in practical classes
AL1.3. Preparation of laboratory classes

SR=Specific Resources
SR1. Laboratory of automotive engineering 
SR1.1. State-of-the-art diagnostic equipment and tools
SR1.2. Vehicles, engines and vehicle’s systems simulators
SR2. Online management platform

PA=Periodic Assessment
PA1. 1 written test (min. 9,5) - 55%
PA2. Practical and laboratory classes (min. 9,5) - 40%
PA3. Theoretical-practical classes - 5%

FA=Final Assessment
FA1. 1 written test (min. 9,5) - 55%
+
FA2. 1 practical exam (min. 9,5) - 45% 
or
(PA2 + PA3)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

EP = Ensino Presencial
EP1. Ensino teórico-prático – exposição de matéria acompanhada de casos práticos (C1, C2, C3, C4, C5, C6, 
CT1)
EP2. Ensino prático e laboratorial - resolução de casos práticos de diagnóstico (C1, C2, C3, C4, C5, CT1)
EP3. Orientação tutorial – sessões de orientação pessoal e em grupo (C1, C2, C3, C4, C5, C6)

AA = Aprendizagem Autónoma
AA1. Estudo das matérias lecionadas
AA1.1. Leitura de apontamentos e da bibliografia recomendada (C1, C3, C4, C5)
AA1.2. Estudo do funcionamento de sistemas utilizados nas aulas (C1, C3, C4, C5)
AA1.3. Preparação dos trabalhos laboratoriais (C1, C2, C3, C4, C5)

RE = Recursos Específicos
RE1. Laboratório de Eng. Automóvel (C1, C2, C3, C4, C5, C6, CT1)
RE1.1. Ferramentas e equipamento de diagnóstico (C1, C2, C3, C4, C5, C6, CT1)
RE1.2. Veículos, motores e simuladores de sistemas eletromecânicos de veículos (C1, C2, C3, C4, C5, C6, CT1)
RE2. Plataforma de gestão de conteúdos pedagógicos (C1, C3, C4)

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
CT = Contact teaching
CT1. Theoretical-practical classes (TP) - presentation of concepts with practical case studies (S1, S2, S3, S4, 
S5, S6, TS1)
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CT2. Practical and laboratory classes (PL) - resolution of practical case studies in vehicles and simulators (S1, 
S2, S3, S4, S5, TS1)
CT3. Tutorial guidance (OT) - personal and group mentoring sessions (S1, S2, S3, S4, S5, S6)

AL = Autonomous learning
AL1. Individual and group study
AL1.1. Reading classes notes and recommended bibliography (S1, S3, S4, S5)
AL1.2. Study of the systems used in practical classes (S1, S3, S4, S5)
AL1.3. Preparation of practical and laboratory classes (S1, S2, S3, S4, S5)

SR = Specific Resources 
SR1. Laboratory of automotive engineering (S1, S2, S3, S4, S5, S6, TS1)
SR1.1. State-of-the-art diagnostic equipment and tools (S1, S2, S3, S4, S5, S6, TS1)
SR1.2. Vehicles, engines and simulators of vehicle’s systems (S1, S2, S3, S4, S5, S6, TS1)
SR2. Online course management platform (moodle) (S1, S3, S4)

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Tom Denton, Advanced Automotive Fault Diagnosis: Automotive Technology: Vehicle Maintenance and Repair, 
3rd edition, Routledge, 2011.
Bosch, Automotive Handbook, 5th Edition, Robert Bosch GmbH, 2007
T. Denton, Automobile Electrical and Electronic Systems, 4th edition, Routledge, 2013.
C. Ferreira, Apontamentos das aulas teórico-práticas.

Mapa IX - Projecto Automóvel II

6.2.1.1. Unidade curricular:
Projecto Automóvel II

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos Daniel Henriques Ferreira: 1TP, total 30 h, 1OT, total 12 h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Todos com 1TP, total 30h, 1OT, total 12h:
Carlos Manuel Pereira Costa e Sousa
Carlos Manuel da Costa Vieira
Fernando da Conceição Batista
Fernando Francisco Jesus Romeiro
João Francisco Romeiro da Fonseca Pereira
Helder Manuel Ferreira dos Santos
Irene Sofia Carvalho Ferreira
Joaquim Paulo Cordeiro da Conceição
Joel Bastos Morgado
Luís Manuel de Jesus Coelho
Luis Manuel Ventura Serrano
Nuno Alexandre Gonçalves Martinho
Paulo Alexandre Matos e Henriques de Carvalho
Paulo Jorge da Cruz Ventura
Sérgio Pereira dos Santos

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
C = Objetivos/Competências:
C1. Capacidade para consolidar e aplicar conhecimentos adquiridos ao longo do curso
C2. Capacidade de projectar, construir e alterar ou desenvolver um sistema mecânico, electrónico, aplicado ao 
veículo automóvel

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
S = Objectives/Skills
S1. Ability to consolidate and apply knowledge acquired during the course
S2. Ability to design, build and modify or develop a mechanical system, electronics, applied to the motor 
vehicle

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Implementar metodologias de aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo do plano de estudos, de 
forma integrada, na resolução de problemas

6.2.1.5. Syllabus:
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1. Implement methods of application of knowledge acquired during the course of study in an integrated manner 
to solve problems

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
1. Implementar metodologias de aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo do plano de estudos, de 
forma integrada, na resolução de problemas (C1 e C2)
As propostas de trabalhos a desenvolver são elaboradas no âmbito de trabalhos de investigação quer em 
âmbito de desenvolver novas tecnologias ou conceber novos produtos

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
1. Implement methods of application of knowledge acquired during the course of study in an integrated manner 
to solve problems (S1, S2)
Dependent on specific statement, the student, prepared according to the regulation of discipline the proposed 
work covers the various areas of scientific and technological progress

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
EP = Estudo Presencial
EP1. Ensino Teórico-Prático (TP)
EP1.1. Aplicação dos conhecimentos adquiridos à resolução de problemas
EP1.2. Acompanhamento individual dos estudantes no planeamento do trabalho, na recolha e análise da 
informação relevante, na execução do trabalho e no desenvolvimento de capacidade crítica
EP2. Orientação Tutorial (OT) - Sessões de acompanhamento individual do trabalho desenvolvido pelo 
estudante

AA = Aprendizagem Autónoma 
AA1. A apredizagem autónoma constitui uma parte importante do trabalho desenvolvido nesta unidade 
curricular. O aluno é orientado com linhas de acção gerais a seguir, sendo incentivado a desenvolver o 
trabalho de forma autónoma. É efetuado um acompanhamento regular por parte do orientador

AF = Avaliação Final 
AF. Existem um regulamento especifico para esta UC que define os métodos e criterios de avaliação

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
CT = Contact Teaching
CT1. Theoretical and Practical (TP) 
CT1.1. Application of knowledge acquired to problem solving 
CT1.2. Monitoring of individual students in work planning, in collection and analysis of relevant information, in 
the carrying out of the work and the development of critical skills
CT2. Tutorial (OT) - Personal coaching sessions for monitoring the development of the work

AL = Autonomous Learning
AL.1. The autonomous learning is an important part of the work in this course. The student is oriented with 
lines of action are the following general encouraged to develop work independently. It is made regular 
monitoring by the supervisor

FA = Final Assessment
FA. There is a specific regulation for this UC, defining the methods and criteria for evaluation

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

EP1. Ensino Teórico-Prático (TP)
EP1.1. Aplicação dos conhecimentos adquiridos à resolução de problemas (C1, C2)
EP1.2. Acompanhamento individual dos estudantes no planeamento do trabalho, na recolha e análise da 
informação relevante, na execução do trabalho e no desenvolvimento de capacidade crítica (C1, C2)
EP2. Orientação Tutorial (OT) - Sessões de acompanhamento individual do trabalho desenvolvido pelo 
estudante (C1, C2)

AA1. A apredizagem autónoma constitui uma parte importante do trabalho desenvolvido nesta unidade 
curricular. O aluno é orientado com linhas de acção gerais a seguir, sendo incentivado a desenvolver o 
trabalho de forma autónoma. É efetuado um acompanhamento regular por parte do orientador (C1, C2)

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
CT1. Theoretical and Practical (TP) 
CT1.1. Application of knowledge acquired to problem solving (S1, S2)
CT1.2. Monitoring of individual students in work planning, in collection and analysis of relevant information, in 
the carrying out of the work and the development of critical skills (S1, S2)
CT2. Tutorial (OT) - Personal coaching sessions for monitoring the development of the work (S1, S2)

AL.1. The autonomous learning is an important part of the work in this course. The student is oriented with 
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lines of action are the following general encouraged to develop work independently. It is made regular 
monitoring by the supervisor (S1, S2)

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Bibliografia dependente da especificidade do projeto e recomendada pelo supervisor dependendo do tipo de 
projeto

Mapa IX - Segurança e Dinâmica de Veículos

6.2.1.1. Unidade curricular:
Segurança e Dinâmica de Veículos

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Francisco Romeiro da Fonseca Pereira: 1T, total 15 h; 1TP, total 10h, OT, total 2.5h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Sérgio Pereira dos Santos: 1TP: total 5h, 2PL, total 60h; OT, total 2.5h

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
C = Objetivos/Competências:
C1. Conhecimentos práticos de funcionamento, técnicas de reparação e manutenção dos sistemas de 
transmissão dos veículos
C2. Capacidade de diagnóstico e avaliação do estado de funcionamento dos sistemas de transmissão
C3. Conhecimento dos procedimentos de segurança, do tempo e tipo de mão-de-obra na reparação de 
sistemas de transmissão 
C4. Capacidade de dimensionar e selecionar órgãos do sistema de transmissão, considerando a curva de 
binário do motor e o desempenho dinâmico pretendido
C5. Capacidade de identificar, formular, simular e resolver problemas de dinâmica do veículo associados ao 
sistema de transmissão
C6. Saber avaliar custos associados à reparação de sistemas de transmissão

CT = Competências transversais:
CT1. Capacidade de integrar, gerir transmitir conhecimentos e equipas de trabalho
CT2. Capacidade de elaborar relatórios
CT3. Capacidade de expressão através de esquemas e de desenhos técnicos
CT4. Contacto com empresas do sector automóvel

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
S = Objectives/Skills:
S1. Acquisition of practical knowledge of operation, repair and technical maintenance of vehicle transmission 
systems
S2. Ability to diagnose and assess the condition and efficiency of transmission systems
S3. Knowledge of safety procedures, as well as the time and type of hand labor associated with transmission 
systems repair
S4. Ability to scale and select components to transmission system, considering the torque curve of the engine 
and the desired dynamic performance
S5. Ability to identify, formulate, simulate and solve problems in vehicle dynamic behaviour associated to the 
transmission system
S6. Ability to assess costs associated to transmission repair

TS = Transversal Skills:
TS1. Ability to integrate, manage and transmit knowledge to work teams
TS2. Ability to prepare technical reports
TS3. Ability to communicate through diagrams and technical drawings either manually or using a computer
TS4. Contact with companies in the automotive aftermarket industry

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Introdução às linhas de transmissão dos veículo
2. Aspetos construtivos e operacionais, técnicas de reparação e diagnóstico de avarias em sistemas de 
transmissão de veículos automóveis 
2.1. Caixas de velocidades – manuais, automáticas; variadores contínuos
2.2. Embraiagens - monodisco e multidisco, secas e em banho de óleo
2.3. Diferenciais - Diferenciais abertos e sistemas autoblocantes
2.4. Veios e uniões de veios
2.5. Transmissões flexíveis
2.6. Caixas de transferência
3. Dimensionamento e análise cinemática de sistemas de transmissão de veículos automóveis
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3.1. Transmissões por engrenagens
3.2. Caixas de velocidades
3.3. Diferenciais
3.4. Embraiagens
3.5. Transmissões flexíveis
3.6. Transmissões Hidráulicas
3.7. Conversores de binário
4. Seleção de sistemas de transmissão de veículos automóveis
4.1. Elaboração de cadeia cinemática do veículo a partir da curva de binário do motor
4.2. Elaboração de diagramas de transmissão

6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction to vehicle driveline components
2. Design and operational analysis, repair techniques and fault diagnosis in vehicle transmission systems
2.1. Gearboxes - manual, automatic, CVT
2.2. Clutch - single disc/multidisc, and dry/wet systems
2.3. Differentials - open differentials, self-locking systems and limited slip differentials
2.4. Shafts and shaft couplings
2.5. Flexible transmissions
2.6. Transfer cases
3. Design and kinematic analysis of vehicle transmission systems
3.1. Transmission gears
3.2. Gearboxes
3.3. Differentials
3.4. Clutches
3.5. Flexible transmission
3.6. Hydraulic transmissions
3.7. Torque converters
4. Selection of vehicle transmission systems
4.1. Vehicle driveline definition from the engine torque curve.
4.2. Making of vehicle transmission diagrams

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
1. Introdução às linhas de transmissão dos veículos (C1, C4)
2. Aspetos construtivos e operacionais, técnicas de reparação, diagnóstico de avarias de sistemas de 
transmissão de veículos automóveis (C1 - C3, C6, CT1 - CT4)
3. Análise funcional e cinemática de sistemas de transmissão de veículos automóveis (C4, C5, CT2 - CT3)
4. Seleção de sistemas de transmissão de veículos automóveis (C4, C5, CT2 - CT3)

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
1. Introduction to vehicle driveline components (S1, S4)
2. Design and operational analysis, repair techniques and fault diagnosis in vehicle transmission systems (S1 -
S3, C6, TS1 - TS4)
3. Design and kinematic analysis of transmission systems (S4, S5, TS2 - TS3)
4. Selection of vehicle transmission systems (S4, S5, TS2 - TS3)

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
EP = Ensino Presencial
EP1. Ensino Teórico (T)
EP1.1. Apresentação dos conteúdos orientada para aulas TP (cálculo) e para as aulas PL (reparação) com 
apoio de profissionais do setor em workshops
EP2. Ensino Teórico-Prático(TP)
EP2.1. Realização de trabalhos de cálculo para a seleção de sistemas
EP3. Ensino Prático e Laboratorial (PL)
EP3.1. Realização de trabalhos práticos em sistemas reais. Os alunos são divididos em grupos com 
organização semelhante a um serviço de reparação, possuindo funções específicas.
EP4. Orientação Tutorial (OT) - Orientação e esclarecimento de dúvidas

AA = Aprendizagem Autónoma
AA1. Preparação e conclusão de trabalhos laboratoriais e de cálculo
AA2. Pesquisa e estudo

AP = Avaliação Periódica
AP. Duas provas escritas (20%+20%)
AP. Trabalhos laboratoriais (30%) e de cálculo (30%)

AF = Avaliação Final - Exame
AF. Uma prova escritas (40%)
AF. Trabalhos laboratoriais (30%) e de cálculo (30%)
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
CT = Contact Teaching:
CT1. Theoretical Classes (T)
CT1.1. Presentation of syllabus focusing in theoretical and practical (TP) lessons (calculation) and in practical 
and laboratorial (PL) lesson (systems repair) by teacher and by industry professionals in workshops
CT2. Theoretical and Practical (TP) 
CT2.1. Performing calculations to scale and select vehicle transmission systems
CT3. Practical and Laboratorial (PL)
CT3.1. Practical work on real systems. Students are divided in groups as in a repair service. Each student has 
a specific function. The report depends on student function
CT4. Tutorial (OT) - Guidance sessions in problem solving

AL = Autonomous Learning
AL1. Preparation and completion of laboratory and calculation works
AL2. Research and study 

PA = Periodic Assessment
PA. Two written tests (20%+20%)
PA. Laboratory (30%) and calculation (30%) works

FA = Final Assessment - Exam
FA. One written exam (40%)
FA. Laboratory (30%) and calculation (30%) works

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.
EP1. Ensino Teórico (T)
EP1.1. Apresentação dos conteúdos orientada para aulas TP (cálculo) e para as aulas PL (reparação) com 
apoio de profissionais do setor em workshops (C1 - C5, CT2, CT4)
EP2. Ensino Teórico-Prático (TP)
EP2.1. Realização de trabalhos de cálculo para a seleção de sistemas (C4, C5, CT2)
EP3. Ensino Prático Laboratorial (PL)
EP3.1. Realização de trabalhos práticos em sistemas reais. Os alunos são divididos em grupos com uma 
organização semelhante há de um serviço de reparação, possuindo funções específicas. (C1 - C3, C6, CT1, 
CT3)
EP4. Orientação Tutorial (OT) - Orientação e esclarecimento de dúvidas (C1 - C5, CT2, CT3)

AA1. Preparação e conclusão de trabalhos laboratoriais e de cálculo (C1 - C6, CT2, CT3)
AA2. Pesquisa e estudo (C1 - C6, CT2, CT3)

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
CT1. Theoretical Classes (T)
CT1.1. Presentation of syllabus focusing in theoretical and practical (TP) lessons (calculation) and in practical 
and laboratorial (PL) lesson (systems repair) by teacher and by industry professionals in workshops (S1 - S5, 
TS2, TS4)
CT2. Theoretical and Practical (TP) 
CT2.1. Performing calculations to scale and select vehicle transmission systems (S4, S5, TS2)
CT3. Practical and Laboratorial (PL)
CT3.1. Practical work on real systems. Students are divided in groups as in a repair service. Each student has 
a specific function. The report depends on student function (S1 - S3, S6, TS1, TS3) 
CT4. Tutorial (OT) - Personal or small groups guidance sessions in problem solving (S1 - S5, TS2, TS3)

AL1. Preparation and completion of laboratory and calculation works (S1 - S6, TS2, TS3)
AL2. Research and study of subjects related to course content (S1 - S6, TS2, TS3)

6.2.1.9. Bibliografia principal:
- "Automotive Handbook", SAE International, 8td edition, 2011
- James E. Duffy, "Modern Automotive Technology", GW Publisher, 8td edition, 2009
- Shigley, J. E., Mishke, C. R., "Mechanical Engineering Design", 7th Edition, McGraw−Hill, 2004
- Branco, C. G. M., "Mecânica dos Materiais",5ª ed, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, Portugal, 2011
- Branco, C. M., Ferreira, J. M., Costa, J. D da, Ribeiro, A. S. , "Projecto de Órgãos de Máquinas", 2ª ed, 
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, Portugal, 2009
- Manuais de oficina específicos dos sistemas analisados nas aulas

Mapa IX - Qualidade e Gestão de Recursos

6.2.1.1. Unidade curricular:
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Qualidade e Gestão de Recursos

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Irene Sofia Carvalho Ferreira: 1T, total 30 h; 1OT, total 5h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Carlos Manuel da Costa Vieira: 1TP, total 30 h; 1OT, total 5h

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
C = Objetivos/Competências:
C1. Conhecimento da terminologia, dos conceitos e das perspetivas de evolução da gestão da qualidade
C2. Conhecer os conceitos e processos de certificação e acreditação de sistemas
C3. Conhecer os requisitos da norma de gestão da qualidade
C4. Identificação das metodologias e das técnicas mais adequadas à resolução de problemas concretos
C5. Capacidade de otimizar processos, por recurso à aplicação de ferramentas de gestão da qualidade
C6. Capacidade de desenvolver projetos de melhoria contínua e de implementação de sistemas de qualidade 
em contexto real

CT = Competências Transversais:
CT1. Capacidade em desenvolver e estruturar de problemas reais
CT2. Capacidade de realizar trabalho em equipa

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
S = Objectives/Skills:
S1. Knowledge in Quality management terminology, concepts, perspectives, and future evolution of quality 
management
S2. Knowledge in certification and accreditation processes
S3. Knowledge in the most used quality standards, in particular ISO 9001, and ability to apply these standards 
to different types of companies
S4. Ability to solve real problems through the application of the quality management tools
S5. Ability to answer to industry and services needs in quality management area by carry out continuous 
improvement projects
S6. Ability to optimize processes through quality tools

TS = Transversal Skills:
TS1. Ability to develop and structure real problems
TS2. Ability to perform team work

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Introdução à Gestão da Qualidade: princípios Gestão da Qualidade Total
1.1. Empresa Tradicional vs Moderna
1.2. Princípios da gestão da Qualidade
1.3. Princípios da Qualidade Total
1.4. Metodologias de apoio: 5S, Lean, Seis Sigma, Kaizen e Reengenharia
1.5. Principais gurus da Qualidade
2. Custos da Qualidade
3. Certificação e Acreditação de sistemas
3.1. Processos de acreditação: etapas
3.2. Processos de certificação: sistemas, produtos e pessoas
3.3. Certificação dos sistemas: Qualidade, Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho
3.4. Certificação dos sistemas: etapas
3.5. Certificação dos sistemas de acordo com a Norma NP EN ISO 9001:2008
4. Ferramentas de resolução de problemas
4.1. 7 Ferramentas básicas da Qualidade
4.2. 7 Ferramentas de gestão da Qualidade
5. Metodologias de apoio à concepção e planeamento de produto:
5.1. Análise de Valor
5.2. Quality Function Deployment
5.3. Análise Modal de Falhas e Efeitos

6.2.1.5. Syllabus:

1. Introduction to Quality Management: main principles
1.1. Traditional vs Modern companies
1.2. Quality Management principles
1.3. Total quality control
1.4. Supported methodologies: 5S, Lean, Seis Sigma, Kaizen and Concurrent engineering
1.5. Quality gurus
2. Quality costs
3. Accreditation and Certification of systems and products
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3.1 Accreditation process: stages
3.2 Certification processes: systems; products and person
3.3 System’s certification: Quality, Environment and Safety standards
3.4 Certification processes: stages
3.5 Quality standard: NP EN ISO 9001:2008
4. Quality Tools: basic and management classic tools
4.1 7Basic Tools of Quality
4.2 7 Management Tools of Quality
5. Methodologies to support design and product development
5.1 Value Analysis (VA)
5.2 Quality Function Deployment (QFD)
5.3 Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) in the design, process and equipment

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

1. Introdução à gestão da qualidade: princípios gestão da qualidade total (C1, C4)
2. Custos d qualidade (C4, C5)
3. Certificação e acreditação de sistemas (C3, C6)
4. Ferramentas de resolução de problemas (C4 - C6, CT1, CT2 )
5. Metodologias de apoio à conceção e planeamento de produto (C4 - C6, CT1, CT2)

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
1. Introduction to quality management: total quality management principles (S1, S4)
2. Quality costs (S4, S5)
3. Certification and Accreditation of systems (S3, S6)
4. Quality tools (S1, S4, S5, S6)
5. Methodologies to support design and product development (S4 - S6, TS1, TS2)

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
EP = Ensino Presencial
EP1. Ensino Teórico (T)
EP1.1. Apresentação dos conceitos e princípios da gestão da qualidade 
EP1.2. Exemplificação e aplicação a problemas reais
EP2. Ensino Teórico-Prático (TP)
EP2.1. Modelação e resolução de problemas 
EP2.2. Análise crítica dos resultados dos problemas
EP2.3. Aplicação das técnicas à resolução de problemas reais e elaboração de relatórios
EP3. Orientação Tutorial (OT) - Sessões de orientação pessoal e/ou em pequenos grupos para conduzir o 
processo de aprendizagem e esclarecimento de dúvidas

AA = Aprendizagem Autónoma
AA1. Estudo
AA1.1. Leitura de bibliografia recomendada 
AA1.2. Resolução dos exercícios e trabalhos recomendados
AA2. E-aprendizagem:

AP = Avaliação Periódica, AF = Avaliação Final - Exame
AP e AF. Uma Prova Escrita Individual (PEI1) com mín. de 8,5Val. e 3 trabalhos, em grupo (TP1, TP2 e TP3) com 
mínimos de 8,5Val.
AP e AF. Classificação Final: 0.6*PEI1+0.4*(0.4TP1+0.3*TP2+0.3*TP3) ou (100% PEI).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
CT = Contact Teaching
CT1. Theoretical Classes (T)
CT1.1 Presentation of the concepts and principles of quality management 
CT1.2. Exemplification and application to real problems
CT2. Theoretical and Practical (TP)
CT2.1. Modeling and solving problems
CT2.2. Critical analysis of the results
CT2.3. Application of the techniques to solve real problems and reporting
CT3. Tutorial (OT) - Personal guidance sessions and/or in small groups to conduct the learning process and 
answering questions

AL = Autonomous Learning
AL1. Study
AL1.1. Reading the recommended bibliography
AL1.2. Solve the recommended exercises
AL2. E-learning

PA = Periodic Assessment, FA = Final Assessment - Exam
PA and FA. An Individual Written Test (IWT1) with min. of 8.5 val. and 3 team project works (TP1, TP2 and TP3), 
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with min. of 8.5 val. each.
The Final Rating: 0.6 PEI1+0.4 *(0.4TP1+0.3* TP2+0.3* TP3) or a final Individual Written Exam (IWE) where Final 
rating is 100% IWE. 

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.
EP1. Ensino Teórico (T)
EP1.1. Apresentação dos conceitos e princípios da gestão da qualidade (C1 - C3)
EP1.2. Exemplificação e aplicação a problemas reais (C4 - C6, CT1 e CT2)
EP2. Ensino Teórico-Prático (TP)
EP2.1. Modelação e resolução de problemas (C4 - C6, CT1, CT2)
EP2.2. Análise crítica dos resultados dos problemas (C4 - C6, CT1 e CT2)
EP2.3. Aplicação das técnicas à resolução de problemas reais e elaboração de relatórios (C4 - C6, CT1 e CT2)
EP3. Orientação Tutorial (OT) - Sessões de orientação pessoal e/ou em pequenos grupos para conduzir o 
processo de aprendizagem e esclarecimento de dúvidas (C1 - C6, CT1, CT2)

AA1. Estudo
AA1.1. Leitura de bibliografia recomendada (C1 - C6)
AA1.2. Resolução dos exercícios e trabalhos recomendados (C3 - C6, CT1, CT2)
AA2. E-aprendizagem (C1 - C6)

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
CT1. Theoretical Classes (T)
CT1.1 Presentation of the concepts and principles of quality management (S1 - S3)
CT1.2. Exemplification and application to real problems (S4 - S6, TS1, TS2)
CT2. Theoretical and Practical (TP)
CT2.1. Modeling and solving problems (S4 - S6, TS1, TS2)
CT2.2. Critical analysis of the results (S4 - S6, TS1, TS2)
CT2.3. Application of the techniques to solve real problems and reporting (S4 - S6, TS1, TS2)
CT3. Tutorial (OT) - Personal guidance sessions and/or in small groups to conduct the learning process and 
answering questions (S1 - S6, TS1, TS2)

AL1. Study
AL1.1. Reading the recommended bibliography (S1 - S6)
AL1.2. Solve the recommended exercises (S3 - S6, TS1, TS2)
AL2. E-learning (S1 - S6)

6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Duret, D. e Pillet, M. Qualidade na Produção: os métodos e as ferramentas indispensáveis à implementação 
de um sistema da qualidade, LIDEL(2008)
- IPQ, Custos da Qualidade; 1ª ed, 2001
- IPQ, Ferramentas da Qualidade, 1ª ed.; Lisboa, 2001
- Wadsworth, H.; Stephens, K., Godfrey, A., Modern

Mapa IX - Aerodinâmica e Turbomáquinas

6.2.1.1. Unidade curricular:
Aerodinâmica e Turbomáquinas

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Nuno Alexandre Gonçalves Martinho: 1T, total 30 h; 1TP, total 15 h; 2PL, total 30 h; 1OT, total 5 h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Não aplicável

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
C = Objetivos/Competências:
C1. Compreensão e aplicação da análise dimensional em aplicações de aerodinâmica e turbomáquinas
C2. Compreensão dos mecanismos que regem os escoamentos exteriores incompressíveis
C3. Conhecimento e determinação de coeficientes aerodinâmicos de veículos
C4. Conhecimento sobre tipos de turbomáquinas
C5. Capacidade para selecionar turbomáquinas para diferentes aplicações em função das suas características 
de funcionamento
C6. Capacidade de determinar, do ponto de vista integral, parâmetros de performance de turbomáquinas

CT = Competências Transversais:
CT1. Capacidade de estudar autonomamente;
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CT2. Capacidade de relacionar os conhecimentos adquiridos com exemplos reais de engenharia

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
S = Objectives/Skills:
S1. Comprehension and application of dimensional analyses in aerodynamic and turbo machines applications
S2. Comprehension of the mechanisms that govern incompressible exterior flow fields
S3. Knowledge and calculation of vehicle’s aerodynamic coefficients
S4. Knowledge of the different types of turbo machines
S5. Ability to select the adequate turbo machine for a certain purpose based on its performance parameters
S6. Ability to calculate, from an integral point o view, performance parameters of turbo machines

TS = Transversal Skills:
TS1. Ability to work autonomously
TS2. Ability to relate theoretical concepts with real engineering examples

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Análise dimensional e teoria da semelhança
1.1. Dimensões e Unidades 
1.2. Teorema de Pi e análise dimensional
1.3. Teoria da Semelhança
2. Aerodinâmica
2.1. Leis básicas de conservação: massa, quantidade de movimento e Energia
2.2. Obtenção e caracterização do campo de escoamento em torno de um objeto
2.3. Determinação dos coeficientes aerodinâmicos em função do campo de escoamento
2.4. Cálculo numérico (CFD) do campo de escoamento em torno de um objeto
2.5. Aerodinâmica de veículos automóveis
2.5.1. História e evolução da aerodinâmica de veículos
2.5.2. Determinação de coeficientes aerodinâmicos característicos
3. Turbomáquinas
3.1. Classificação dos tipos de turbomáquinas
3.2. Aplicação das leis básicas de conservação – equação de Euler
3.3. Cálculo dos parâmetros de performance de uma Turbomáquina
3.3.1. Triângulo de velocidades
3.3.2. Aplicação da equação de Euler para as turbomáquinas
3.4. Sistemas de sobrealimentação de motores

6.2.1.5. Syllabus:

1. Dimensional Analysis and Similarity Laws
1.1 Dimensions and Units 
1.2 Pi Theorem and Dimensional Analyses
1.3 Similarity Laws
2. Aerodynamics
2.1 Basic Laws: Massa, Momentum and Energy
2.2 Obtain and characterize the flow field (pressure and velocities) around an object
2.3 Calculate aerodynamics coefficients based on the flow field
2.4 Numerical (CFD) prediction of the flow field around an object - Introduction
2.5 Aerodynamics of Road Vehicles
2.5.1 History and evolution of automotive drag coefficient
2.5.2 Characteristic drag coefficient for different objects
3. Turbo machines
3.1 Types of Turbo machines
3.2 Application of the basic laws of conservation – Euler equation 
3.3 Performance of a turbo machine
3.3.1 Velocities triangle
3.3.2 Application of the Euler equation for turbo machines 
3.4 Supercharging of motors

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
1. Análise dimensional e teoria da semelhança (C1, C3, C6, CT1, CT2)
2. Aerodinâmica (C1, C2, C3, CT1, CT2)
3. Turbomáquinas (C1, C4, C5, C6, CT1, CT2)

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
1. Dimensional analysis and similarity laws (S1, S3, S6, TS1, TS2)
2. Aerodynamics (S1, S2, S3, TS1, TS2)
3. Turbo machines (S1, S4, S5, S6, TS1, TS2)

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
EP = Ensino Presencial
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EP1. Ensino Teórico (T)
EP1.1. Apresentação dos conceitos e leis fundamentais
EP1.2. Exemplos de aplicação a problemas reais
EP2. Ensino Teórico-Prático (TP)
EP2.1. Resolução de problemas de aplicação
EP2.2. Análise de resultados
EP3. Ensino Prático e Laboratorial (PL)
EP3.1. Determinação experimental de características de instalações
EP3.2. Determinação experimental de características de Turbomáquinas
EP3.3. Determinação numérica (CFD) de coeficientes de arrasto de corpos rombos
EP4. Orientação Tutorial (OT) - Sessões de orientação pessoal e em pequenos grupos

AA = Aprendizagem Autónoma
AA1. Estudo
AA1.1. Leitura de bibliografia
AA1.2. Resolução dos exercícios
AA2. e-aprendizagem - Utilização dos recursos eletrónicos e ferramentas de pesquisa

AP = Avaliação Periódica 
AP. 85% - 1 prova escrita (mínimo de 9,0)
AP. 15% - Trabalhos (Laboratório e CFD)

AF = Avaliação Final - Exame
Tal como Avaliação Periódica

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
CT = Contact Teaching
CT1. Theoretical Classes (T)
CT1.1. Presentation of concepts and fundamental laws
CT1.2. Analysis of real examples
CT2. Theoretical and Practical (TP)
CT2.1. Modelling and solving problems
CT2.2. Critical analysis of results
CT3. Practical and laboratorial (PL)
CT3.1. Testing to determine characteristics of hydraulic systems
CT3.2. Testing to determine Turbomachinery characteristic curves
CT3.3. Numerical (CFD) determination of drag coefficients of blunt bodies
CT4. Tutorial (OT) - Personal or small groups guidance sessions in problem solving

AL = Autonomous Learning
AL1. Study
AL1.1. Reading bibliography
AL1.2. Resolution of exercises designed for the course
AL2. e-learning - Use of electronic resources and research tools

PA = Periodic Assessment 
PA. 85% - Written examination (min. of 9.0)
PA. 15% - Practical assessment (Laboratory and CFD)

FA = Final Assessment - Exam
The same as Periodic Assessment

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

EP1. Ensino Teórico (T)
EP1.1. Apresentação dos conceitos e leis fundamentais (C1 a C4, C6)
EP1.2. Exemplificação da aplicação a problemas reais (C3, C5, C6, CT1, CT2)
EP2. Ensino Teórico-Prático (TP)
EP2.1. Resolução de problemas de aplicação prática dos conceitos e leis apresentadas no ensino teórico (C3, 
C5, C6, CT2).
EP2.2. Análise dos problemas e seus resultados (C3, C5, C6, CT2)
EP3. Ensino Prático e Laboratorial (PL)
EP3.1. Realização de ensaios para a determinação de características de instalações (C5, CT2)
EP3.2. Realização de ensaios para a determinação de características de Turbomáquinas (C6, CT2)
EP3.3. Determinação numérica de coeficientes de arrasto de corpos rombos (C3, CT1, CT2)

AA = Aprendizagem Autónoma (AA)
AA1. Estudo
AA1.1. Leitura de excertos de bibliografia recomendada (CT1)
AA1.2. Resolução dos exercícios elaborados para a unidade curricular (CT1, CT2)
AA2. e-aprendizagem - Utilização dos recursos eletrónicos e ferramentas de pesquisa (CT1, CT2)
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
CT1. Theoretical Classes (T)
CT1.1. Presentation of concepts and fundamental laws (S1 - S4, S6)
CT1.2. Analysis of real examples (S3, S5, S6, TS1, TS2)
CT2. Theoretical and Practical (TP)
CT2.1. Modelling and solving problems (S3, S5, S6, TS2)
CT2.2. Critical analysis of problems and obtained results (S3, S5, S6, TS2)
CT3. Practical and laboratorial (PL)
CT3.1. Testing to determine characteristics of hydraulic systems (S5, TS2)
CT3.2. Testing to determine Turbomachinery characteristic curves (S6, TS2)
CT3.3. Numerical determination of drag coefficients of blunt bodies (S3, TS1, TS2)

AL1. Study
AL1.1. Reading bibliography (TS1)
AL1.2. Resolution of exercises designed for the course (TS1, TS2)
AL2. e-learning - Use of electronic resources and research tools (TS1, TS2)

6.2.1.9. Bibliografia principal:

- Hucho, Wolf-Heinrich. Aerodynamics of Road Vehicles, Fourth Edition - SAE Publication, 1998
- A. S. Rangwala. Turbo-machinery dynamics : design and operation. McGraw-Hill, 2005
- John Heywood. Internal Combustion Engine Fundamentals, McGraw-Hill, 1988
- Luis Adriano Oliveira, António Gameiro Lopes, Mecânica dos Fluídos, Lidel, 4ª Edição, 2012
- Georg Rill. Road Vehicle Dynamics: Fundamentals and Modeling. CRC Press, 2011
- Apontamentos das aulas e fichas de exercícios do docente.

Mapa IX - Seminário

6.2.1.1. Unidade curricular:
Seminário

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Fernando Francisco de Jesus Romeiro: TP, total 30 h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

C = Objectivos/Competências:
C1. Capacidade para analisar e conhecer o sector automóvel 
C2. Capacidade para analisar a gestão 
C3. Capacidade para analisar áreas funcionais numa empresa
C4. Capacidade para aprender e dominar conhecimentos de áreas complementares

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

S = Objectives/Skills:
S1. Ability to analyze and understand the automobile sector
S2. Ability to analyze the management
S3. Ability to analyze functional areas in a company
S4. Ability to learn and master skills complementary areas

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Sessões de palestras com colaboração de empresas variando de ano para ano
2. Sessões de palestras com colaboração especialistas internos e externos 
3. Sessões de palestras em temáticas de formação complementar

6.2.1.5. Syllabus:
1. Lecture sessions collaboration with companies ranging from year to year
2. Lecture sessions collaboration with internal and external experts
3. Lectures sessions on topics of further training

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
1. Sessões de palestras com colaboração de empresas variando de ano para ano (C1, C4, CT1 - CT3)
2. Sessões de palestras com colaboração especialistas internos e externos (C2 - C4, CT3)
3. Sessões de palestras em temáticas de formação complementar (C4, CT3)
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
1. Lectures sessions collaboration with companies ranging from year to year (S1, S4, TS1 - TS3)
2. Lectures sessions collaboration with internal and external experts (S2 - S4, TS3)
3. Lectures sessions on topics of further training (S4, TS3)

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
EP = Ensino Presencial
EP1. Ensino Teórico-Prático (TP) 
EP1.1. Apresentação e discussão dos conteúdos programáticos
EP1.2. Pesquisa e recolha de informação
EP1.3. Sessões de palestras em temáticas de formação complementar

AA = Aprendizagem Autónoma
AA1. O estudante é orientado para desenvolver aprendizagens de forma autónoma
AA2. e-aprendizagem. Utilização de recursos eletrónicos e ferramentas de pesquisa

AP = Avaliação Periódica
Nota Final: Avaliação teórica dos assuntos abordados em cada sessão

AF = Avaliação Final - Exame 
Nota Final: Avaliação teórica dos assuntos abordados em cada sessão

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

CT = Contact Teaching
CT1. Theoretical and Practical (TP) 
CT1.1. Presentation and discussion of syllabus
CT1.2. Research and information gathering
CT1.3. Lectures sessions on topics of further training

AL = Autonomous Learning
AL1. The student is guided to develop learning autonomously
AL2. e-learning - Use of electronic resources available from the authors and research tools

PA = Periodic Assessment
Final Note: Theoretical evaluation of the issues addressed in each session

FA = Final Assessment - Exam
Final Note: Theoretical evaluation of the issues addressed in each session

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

EP1. Ensino Teórico-Prático (TP) 
EP1.1. Apresentação e discussão dos conteúdos programáticos (C1 - C4, CT1 - CT3)
EP1.2. Pesquisa e recolha de informação (C1 - C4, CT1 - CT3)
EP1.3. Sessões de palestras em temáticas de formação complementar (C1 - C4, CT1 - CT3)

AA1. O estudante é orientado para desenvolver aprendizagens de forma autónoma (C1 - C4, CT1 - CT3)
AA2. e-aprendizagem. Utilização de recursos eletrónicos e ferramentas de pesquisa (C1 - C4, CT1 - CT3)

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
CT1. Theoretical and Practical (TP) 
CT1.1. Presentation and discussion of syllabus (S1 - S4, TS1 - TS3)
CT1.2. Research and information gathering (S1 - S4, TS1 - TS3)
CT1.3. Lectures sessions on topics of further training (S1 - S4, TS1 - TS3)

AL1. The student is guided to develop learning autonomously (S1 - S4, TS1 - TS3)
AL2. e-learning - Use of electronic resources available from the authors and research tools (S1 - S4, TS1 - TS3)

6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Textos disponibilizados pelos docentes
- Recurso aos conteúdos disponibilizados na web
- Recursos disponibilizados pelos palestrantes
- Recursos disponibilizados pelas empresas

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem 
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6.3.1. Adaptação das metodologias de ensino e das didácticas aos objectivos de aprendizagem das unidades 
curriculares. 

Antes do início de cada semestre, a coordenação de curso reúne com os responsáveis pelas UC’s para 
planificar conjuntamente a metodologia de ensino. É feita a planificação do semestre para cada um dos anos 
letivos do curso, avaliando e distribuindo a carga de trabalho exigida aos estudantes. Nesta reunião são 
também feitas recomendações a respeito do modo de funcionamento das UC’s, de acordo com as informações 
recolhidas ao longo do ano anterior. Mais ainda, é avaliada a pertinência e adequação dos métodos didáticos 
propostos e são definidas estratégias a seguir.
No final de cada semestre, o coordenador do Curso reúne os estudantes de cada ano, de modo a recolher 
opiniões e sugestões a respeito do semestre. Após essas reuniões, o CC reúne novamente com os 
responsáveis pelas UC’s, de modo a fazer uma avaliação do funcionamento das UC’s e das metodologias de 
ensino adotadas (atendendo aos comentários dos estudantes), sendo discutidas alterações a adotar no ano 
letivo seguinte.

6.3.1. Adaptation of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units. 
Before the start of each semester, the degree coordination (CC) holds meetings with the lecturers responsible 
for the UC's, to plan the teaching methodology. A schedule is defined for the semester, for each of the 
academic years of the degree, by conveniently evaluating and distributing the students’ workload. In this 
meeting, the CC also makes recommendations regarding the mode of operation of the UC's, according to 
information gathered during the previous year. Moreover, the relevance and adequacy of proposed teaching 
methods and strategies are discussed.
At the end of each semester, the CC holds several meetings with the students of each year, in order to gather 
opinions and suggestions regarding the semester. After these meetings, the CC meets with the teachers 
responsible for the UC's, in order to evaluate the used teaching methodologies (taking into account the 
comments of the students), and discuss amendments to adopt in the following school year.

6.3.2. Verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em 

ECTS. 
A metodologia usada na lecionação e avaliação difere para cada unidade curricular e pode incluir a realização 
de trabalhos escritos, a leitura de textos recomendados, a preparação e apresentação de relatórios ou a 
resolução de casos de estudo ou exercícios práticos. Os momentos de avaliação individual podem consistir 
em frequências ou exames finais. Com base na análise das diferentes metodologias utilizadas e respetiva 
carga de trabalho associada, é realizada, pelos diversos Conselhos de Departamento, uma proposta relativa à 
distribuição dos ECTS do curso pelas diferentes unidades curriculares, sendo a proposta seguidamente 
aprovada pelos órgãos Conselho Técnico-Científico e Conselho Pedagógico da ESTG. Posteriormente, um 
questionário, coordenado pelo Conselho Pedagógico da ESTG, é realizado semestralmente aos estudantes, 
onde se afere, em particular, o ajustamento das horas de trabalho aos ECTS definidos.

6.3.2. Verification that the required students average work load corresponds the estimated in ECTS. 

The methodology used in teaching and evaluation differs for each curricular unit and may include the 
realization of written assignments, reading recommended texts, the preparation and presentation of reports or 
solving case studies and practical exercises. The moments of individual assessment may consist of tests or 
final exams. Based on the analysis of the different methodologies and respective workload associated, the 
different Department Boards make a proposition for the distribution of the available ECTS for the different 
curricular units. The proposal is then later approved by the Scientific-Technical Council and the Pedagogical 
Council.
Subsequently, a questionnaire for students, coordinated by the Pedagogical Council, is held twice a year, and 
it measures, in particular, the adjustment of the working hours to the ECTS defined for each curricular unit.

6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de 
aprendizagem da unidade curricular. 

Tal como as metodologias de ensino, também os métodos de avaliação são discutidos antes do início de cada 
semestre, através da realização de uma reunião em que participam o coordenador do curso e os docentes que 
irão lecionar no curso nesse semestre. Nessa reunião são recolhidas as propostas de método de avaliação 
(descrito detalhadamente) para todas as UC’s, que são objeto de discussão e adaptação, sempre que estas 
não sejam consideradas as mais adequadas, tendo em conta os objetivos de aprendizagem.
O coordenador do curso também reúne, no início de cada semestre, com os estudantes para indagar a 
perceção destes acerca dos métodos de avaliação adotados, prazos para entrega de trabalhos e datas de 
avaliação. Os inquéritos pedagógicos aplicados junto dos estudantes e dos docentes em cada semestre 
servem também como ferramenta para medir o grau de adequação percecionado pelos inquiridos acerca dos 
métodos de avaliação

6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning 
outcomes. 

Along with the teaching methodologies, the methods of assessment are also discussed before the beginning 
of each semester, in a meeting involving the degree coordinator and the lecturers who will teach in that 
semester. Proposals for the evaluation method for each UC are collected and then subjected to discussion and 
adjusted, whenever these are considered not to be the most appropriate, considering the learning objectives.
The degree coordinator also meets at the beginning of each semester with students, to inquire about their 
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opinion on the assessment methods, dead-lines to submit assignments and evaluation dates. Pedagogical 
surveys applied to students and teachers each semester also serve as a tool to measure the opinion about the 
relevance of the assessment methods

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas. 

Algumas UC’s exigem a apresentação de trabalhos de pesquisa, cuja elaboração inclui a leitura de textos de 
natureza científica ou académica. Os trabalhos são realizados individualmente ou em grupo, respeitando as 
normas do trabalho científico - a definição do tema de pesquisa, o recurso à pesquisa de informação usando 
as bases de dados disponíveis na biblioteca, a estruturação do trabalho seguindo as normas, bem como a 
organização das referências bibliográficas.
A experiência científica de muitos docentes do curso é também utilizada na supervisão do trabalho dos 
estudantes, que muitas vezes decorre em espaços partilhados com alunos de mestrado

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities. 
Some UC's require the production of research papers and technical reports, involving reading texts of a 
scientific or academic nature. These assignments are carried out individually or in groups, according to the 
norms of scientific work - the definition of the research topic, the search for information using the databases 
available at the library, the definition of a work structure according to the scientific rules and the use of 
organized references.
The scientific experience of many teachers of the degree is also used in the supervision of students, which 
often share working spaces and experiences with master’s students.

7. Resultados

7.1. Resultados Académicos 

7.1.1. Eficiência formativa.

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3. 

7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respectivas unidades 
curriculares. 

Comparando a % de estudantes aprovados às UC por área científica, face a: 1) Estudantes inscritos; 2) 
Estudantes avaliados:
- Ciências de Base (CB) 1) 33 %; 2) 63%;
- Ciências da Engenharia (CE) 1) 42%; 2) 65%;
- Ciências da Engenharia Automóvel (CEA) - 1) 60%; 2) 81%;
- Ciências Complementares (CC) 1) 55%; 2) 72%.

Em média, a taxa de sucesso escolar face a estudantes inscritos é de 47% e aumenta para 70% face aos 
estudantes avaliados.
As UC da área científica de CEA são as que apresentam as maiores taxas de sucesso.

Em média há 33% de estudantes não avaliados por UC.

UCs por área científica com: 1) maior ; 2) menor sucesso escolar, face aos estudantes inscritos:
CB: 1) Eletrotecnia Geral, 44%; 2) Física, 10%;
CE: 1) Desenho Técnico, 71%; 2) Termodinâmica e Máquinas Térmicas, 24%;
CEA: 1) Manutenção no Setor Automóvel, 95%; 2) Elementos de Máquinas, 32%;
CC: 1) Inovação e Empreendedorismo, 88%; 2) Programação, 24%.

7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related 

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

2010/11 2011/12 2012/13

N.º diplomados / No. of graduates 41 29 23

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 10 10 8

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 13 11 4

N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 11 4 5

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 7 4 6
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curricular units. 
Comparing the % of approved students by scientific area, against: 1) Students enrolled; 2) Students evaluated:
- Basic Sciences (BS) - 1 ) 33% , 2) 63%;
- Engineering Sciences (ES) - 1 ) 42% , 2) 65%;
- Automotive Engineering Sciences (AES) - 1 ) 60 % , 2) 81%;
- Complementary Sciences (CS) - 1 ) 55% , 2) 72%.

On the bases of students enrolled, the average rate of academic success is 47%, and increases to 70% when 
considered the students evaluated.
UCs from the AES scientific area have the highest success rates.
On average, there are 33 % of students not assessed by UC.

UCs by scientific area: 1) larger and 2) lower academic success, compared to enrolled students:
- BS : 1 ) General Electrotechnic, 44 % , 2) Physics, 10 %;
- ES : 1 ) Technical Drawing, 71 % , 2) Thermodynamics and Thermal Machines, 24 %;
- AES : 1 ) Automotive Maintenance Management, 95 % , 2) Machine Parts, 32 %;
- CS : 1 ) Innovation and Entrepreneurship, 88 %, 2) Programming 24 %.

7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de acções 

de melhoria do mesmo. 
Os resultados do sucesso escolar são, conjuntamente com os resultados dos inquéritos pedagógicos 
realizados a estudantes e docentes, compilados e resumidos no relatório anual de Acompanhamento e 
Avaliação do Curso, onde são igualmente propostas ações de melhoria. As áreas de maior insucesso são 
ainda analisadas e discutida a adequação dos métodos de avaliação com os responsáveis das UC.

Nas reuniões de preparação e avaliação dos semestres, a comissão científico-pedagógica (CCP) do curso 
avalia os resultados conjuntamente com os docentes, e procura ajustar os métodos de ensino/avaliação por 
forma a aumentar o sucesso escolar.

Nas reuniões de apresentação dos semestres com os estudantes do curso, a CCP partilha os resultados das 
taxas de aprovação e sugere métodos de estudo/trabalho que conduzam a um maior sucesso escolar (Ex. 
Importância da comparência às aulas). Adicionalmente, a CCP articula com o Serviço de Apoio ao Estudante 
sessões de “Aprender a Estudar”.

7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions. 
Results of academic success are, together with the results of students and teachers educational surveys, 
compiled and summarized in the Annual Monitoring and Evaluation Course Report of the course, in which are 
also proposed improvement actions. Additionally, the areas with most deficiencies are identified and analysed 
together with the professors of each UC to consider the appropriateness of the evaluation methods.

In semester preparation and evaluation meetings, the course commission evaluates the results in conjunction 
with teachers, and seeks to adjust teaching methods/evaluation in order to increase academic success.

In semester presentation meetings with all students, the course commission shares the main academic 
success rates with students and suggests methods of study/work that can lead to greater academic success 
(eg, importance attendance at classes). Additionally, the commission articulates with the IPL’ Student Support 
Service "Learning to study" sessions.

7.1.4. Empregabilidade.

7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas. 

Pergunta 7.2.1. a 7.2.6. 

7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante do 

7.1.4. Empregabilidade / Employability

%

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de actividade relacionados com a área do ciclo de estudos / 

Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study cycle area
90.3

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that obtained 
employment in other areas of activity

0

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of 
graduates that obtained employment until one year after graduating

90.3
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ciclo de estudos e respectiva classificação. 
- Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial – Laboratório Associado de Energia 
Transportes e Aeronáutica (ADAI–LAETA) – Excelente
- Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores de Coimbra (INESCC); Muito Bom
- Instituto de Telecomunicações (IT) – Laboratório Associado; Excelente
- Instituto de Telecomunicações (IT) – Delegação de Aveiro - Laboratório Associado; Excelente
- Instituto de Sistemas e Robótica (ISR Coimbra); Excelente
- Centro de Engenharia Mecânica da Universidade de Coimbra (CEMUC); Excelente
- Instituto de Eng. de Sistemas e Computadores de Coimbra (INESCC); Muito Bom
- Centro de Estudos de Gestão do IST (CEG-IST); Muito Bom
- Instituto de Engenharia Mecânica - Laboratório Associado de Energia, Transportes e Aeronáutica (IDMEC/IST-
LAETA); Bom 
- Instituto Ciência e Engenharia de Materiais e Superfícies - IST - Universidade de Lisboa (ICEMS); Muito Bom
- Centro para o Desenvolvimento Rápido e Sustentado de Produto (CDRSP); Excelente

7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study programme and its mark. 
- Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial – Laboratório Associado de Energia 
Transportes e Aeronáutica (ADAI – LAETA) – Excelent
- Instituto Ciência e Engenharia de Materiais e Superfícies - IST - Universidade de Lisboa (ICEMS); Very Good
- Centro de Engenharia Mecânica da Universidade de Coimbra (CEMUC); Excelent
- Centro para o Desenvolvimento Rápido e Sustentado de Produto (CDRSP); Excelent
- Instituto de Engenharia Mecânica - Laboratório Associado de Energia, Transportes e Aeronáutica (IDMEC/IST-
LAETA); Good
- Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores de Coimbra (INESCC); Very Good
- Instituto de Telecomunicações (IT); Excelent
- Instituto de Sistemas e Robótica (ISR Coimbra); Excelent
- Centro de Estudos de Gestão do IST (CEG-IST); Very Good
- Centro de Investigação de Gestão para a Sustentabilidade (CIGS-IPL); N/A

7.2.2. Número de publicações do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por 
pares, nos últimos 5 anos e com relevância para a área do ciclo de estudos. 

45

7.2.3. Outras publicações relevantes. 

Para além das publicações do ponto anterior, o corpo docente do curso é ainda autor de:
- 21 artigos em revistas internacionais com revisão nas suas áreas específicas (Ex. Matemática, Gestão, ...)

- 215 artigos em conferências internacionais, destacando-se, recentemente:
- H. Santos et al., Development of a vehicle exhaust thermal energy recovery system. ExHFT8, 2013
- F. Pereira et al., Dual plenum chamber variable intake system to improve a four cylinder SI automotive engine 
torque. 13th EAEC, 2011
- H. Santos et al. Influence of the washcoat structure in the performance of automotive three way catalysts. 
SAE Paper 2013-24-01-66
- N. Martinho et. al. CFD Modelling of Benchmark Tests for Flow Around a Detailed Computer Simulated 
Person. 7th I3M, 2008

- 101 artigos em conferências nacionais;
- 19 capítulos de livros;
- 10 patentes nacionais e internacionais (Ex. WO2000948347A1, US2010211253A1, JP2011500402A).

Lista de publicações disponível em, http://bit.ly/Anuarios-ESTGLeiria.

7.2.3. Other relevant publications. 
In addition to the publications of the previous point, the faculty of the course is also the author of:
- 21 articles in international journals with refereeing in their specific areas (eg Mathematics, Management, ...)
- 215 papers in international conferences, highlighting recently:
- H. Santos et al., Development of a vehicle exhaust thermal energy recovery system. ExHFT8, 2013
- F. Pereira et al., Dual plenum chamber variable intake system to improve a four cylinder SI automotive engine 
torque. 13th EAEC, 2011
- H. Santos et al. Influence of the washcoat structure in the performance of automotive three way catalysts. 
SAE Paper 2013-24-01-66
- N. Martinho et. al. CFD Modelling of Benchmark Tests for Flow Around a Detailed Computer Simulated 
Person. 7th I3M, 2008

- 101 articles in national conferences;
- 19 book chapters;
- 10 national and international patents (eg WO2000948347A1, US2010211253A1, JP2011500402A).

List of publications available in http://bit.ly/Anuarios-ESTGLeiria.
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7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento 
económico. 

O IPL tem uma política ativa de ensino que assenta na componente de caráter profissional, possibilitando aos 
estudantes a aplicação prática de conhecimentos e o enriquecimento dos seus saberes. 

Os docentes e os estudantes do ciclo de estudos estiveram e estão envolvidos em atividades cientificas e 
tecnológicas associadas a projetos de I&D, empresas do setor automóvel e/ou prestação de serviços (PSER), 
as quais contribuíram para o progresso económico através de: desenvolvimento de produtos/processos; 
elaboração de relatórios técnicos, estudos e pareceres relevantes para o sector público e tecido empresarial, 
entre outros. Destacam-se as colaborações com Tribunais Judiciais nacionais, o Instituto Português de 
Acreditação (IPAC), o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), a Câmara Municipal de Leiria, e um 
conjunto de empresas do setor automóvel. Saliente-se ainda a coordenação e participação em projetos 
financiados pela comunidade europeia, FCT ou outras entidades.

7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development. 
IPL has an active policy of teaching that is based on the professional character component, allowing students 
the practical application of knowledge and their self enrichment.

Teachers and students have been and are involved in scientific and technological activities associated with 
projects of R&D (some , financed by the European Community, FCT or other entities), companies in the 
automotive industry and/or services, which contributed to economic progress through: development of 
products/processes, technical reports, studies and reports relevant to the public sector and companies. Main 
examples are collaborations with National Judicial Courts, the Portuguese Institute (IPAC), the Institute for 
Mobility and Transport (IMT), the Municipality of Leiria and a set of companies in the automotive sector.

7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e 

internacionais. 
Além das parcerias internacionais referidas no ponto 3.2.1, é ainda de destacar diversas parcerias e 
colaborações em atividades científicas e tecnológicas com empresas, centros de investigação e IES, de que 
são exemplo: Tribunal Judicial de Leiria -3.º Juiz Cível, EUROSTAND, Lda, Tribunal Judicial de Braga, Instituto 
Português de Acreditação (IPAC) e Câmara Municipal de Leiria. Ainda de realçar as parcerias com a DEKRA 
Portugal, a Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial (ADAI – LAETA), a Veneporte –
Indústrias Metálicas, S.A., a Associação Empresarial da Região de Leiria – NERLEI. No que respeita a formação 
especializada dirigida a entidades da área Automóvel são exemplo as formações para o Agrupamento Nacional 
de Inspeções Automóveis (ANIVAP) e o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT).

7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or 
partnerships. 

Besides international partnerships referred to in section 3.2.1, it can be highlight several partnerships and 
collaborations in scientific and technological activities with enterprises and national and international research 
centers, for example with: S. A. Judicial Court of Leiria - 3 . º Civil Judge, Eurostand Ltd, Judicial Court of 
Braga, IPAC - Portuguese Institute for Accreditation, and Municipality of Leiria. Also noteworthy are 
partnerships with DEKRA Portugal, the Association for the Development of Industrial Aerodynamics (ADAI -
LAETA), the Veneporte - Metal Industries , SA , the Business Association of Leiria Region - NERLEI. Regarding 
specialized training at the automotive field for entities it can be exemplified by the formations for Agrupamento 
Nacional de Inspeções Automóveis (ANIVAP) and Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT).

7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria. 

As atividades científicas e tecnológicas realizadas no âmbito de prestações de serviços (PSER) à comunidade 
são sujeitos a uma permanente monitorização física, temporal e financeira face às inerentes exigências de 
rigor. A monitorização conduz a uma melhoria na qualidade final do serviço. Relativamente a atividades 
científicas realizadas no âmbito de projetos financiados por entidades externas, as mesmas são objeto de 
monitorização regular, pela quantificação do número de publicações científicas geradas e pela apresentação 
obrigatória de relatórios de progresso, onde é efetuado o ponto da situação sobre o andamento dos trabalhos 
periodicamente. Estes marcos são úteis para corrigir eventuais desvios face às metas traçadas inicialmente 
(na execução material/financeira do projeto). São adicionalmente organizados seminários/workshops no 
âmbito do curso, destinados a estudantes, ex-estudantes e docentes, onde se apresentam algumas das 
atividades científicas e tecnológicas desenvolvidas.

7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement. 
Scientific and technological activities within services to the community (PSER) are subject to permanent 
physical, temporal and financial monitoring in order to meet the inherent accuracy requirements. Monitoring 
leads to an improvement in final quality of service. With regard to scientific activities within projects funded by 
external entities, these are subject to regular monitoring by quantifying the number of scientific publications 
generated and by periodical progress reporting. These landmarks are useful to correct any deviations from the 
goals initially drawn (in terms of material and financial implementation of the project). Seminars/workshops are 
additionally organized within the scope of the course, especially for students, ex-students and teachers, where 
some of the scientific and technological activities developed are presented.
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7.3. Outros Resultados 

Perguntas 7.3.1 a 7.3.3 

7.3.1. Actividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação 
avançada. 

- Realização de testes de diagnóstico para o Tribunal Judicial de Braga;
- Auditorias e consultoria na área automóvel para o Instituto Português de Acreditação;
- Peritagens técnicas para o Tribunal Judicial de Leiria;
- Desenvolvimento de veículos de competição, para equipas de competição automóvel;
- FIQUITEC - Da Física e Química à Tecnologia, para alunos do ensino secundário.

Exemplos de projetos de I&D (detalhes na secção A20):
- Investigação experimental e numérica de sistemas de tratamento de gases de escape para veículos 
automóveis em colaboração com a empresa Emitec;
- Transurb - Estudo da influência do trânsito na qualidade do ambiente urbano;
- Autoconfort - Desenvolvimento de ferramentas de simulação e ensaios para aplicação em autocarros de 
turismo, em colaboração com as empresas Marcopolo e Carrier Ibérica;
- COMBISTRESS - Desenvolvimento de uma metodologia para avaliação do conforto em veículos de transporte 
de passageiros, em colaboração com a empresa Salvador Caetano.

7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training. 

- Performing diagnostic tests to the Judicial Court of Braga;
- Auditing and consulting in the automotive area for the Portuguese Institute for Accreditation;
- Technique expertise for Leiria’s Judicial Court;
- Development of racing cars to road race teams;
- FIQUITEC - From Physics and Chemistry to Technology, for high school students.

Examples of R&D projects (details in section A20):
- Experimental and Numerical Investigation of exhaust after treatment systems for automotive vehicles in 
collaboration with Emitec company;
- Transurb - The influence of traffic on the quality of the urban environment;
- Autoconfort - Development of simulation tools and assays for use in buses, in collaboration with Marcopolo 
and Carrier Iberian companies;
- COMBISTRESS - Development of a methodology for evaluation of passenger vehicle’s comfort, in 
collaboration with Salvador Caetano company.

7.3.2. Contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a acção cultural, 
desportiva e artística. 

O real contributo para o desenvolvimento da cultura científica pode ser verificado pelas publicações dos 
docentes em 7.2.2, ao que acrescenta o facto de os docentes serem inventores de diversas patentes/modelos 
de utilidade/desenhos ou modelos, autores de capítulos de livros, revisores em revistas de renome 
internacionais, organizadores e chairs de conferências internacionais e intervenientes em projetos de I&D em 
parceria e prestações de serviços à comunidade. Os resultados destas atividades atingem um impacto não só 
regional e nacional, mas também internacional. O número considerável de protocolos com instituições e 
empresas, é indicador do reconhecimento da qualidade do trabalho de I&D e de PSER desenvolvido. Os 
estudantes dão igualmente um forte contributo, mediante a integração de projetos ou em atividades de índole 
técnica e científica inseridos em unidades curriculares, os quais têm como objetivo responder a necessidades 
específicas da comunidade.

7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and 
artistic activities. 

The actual contribution to the development of scientific culture can be verified by the publications of teachers 
indicated in 7.2.2, which adds to the fact that teachers are inventors of several patents / utility models / 
designs, authors of book chapters, reviewers in journals of international repute, organizers and chairman of 
international conferences and are involved in R&D projects and services to the community. The results of 
these activities not only have a regional and national impact, but also international. Various protocols were 
celebrated with institutions and enterprises, which are indicators of the quality recognition of the R&D work 
and developed Services. Students of the course also have a strong contribution to the community through the 
integration of projects included in the course or through their involvement in technical and scientific nature 
activities, which aim to answer specific community needs.

7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o 
ensino ministrado. 

A comunicação ao exterior sobre a instituição e sobre a oferta formativa é feita de uma forma concertada em 
todas as Unidades Orgânicas, respeitando a identidade Institucional.
A informação inerente ao curso é divulgada na página institucional, designadamente: plano de estudos 
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(publicado em diário da república); objetivos; coordenador do curso; condições de acesso; horário; local de 
funcionamento; propina; regulamento aplicável. Desta informação consta ainda o edital de candidatura do 
curso, numerus clausus, calendário escolar; processo de candidatura e a data de início do curso.
Através do Portal dos Estudantes do IPL (http://estudantes.ipleiria.pt/) é ainda possível aos utilizadores 
acederem a informação sobre o funcionamento, atividades e resultados dos nossos cursos. Para além desta 
informação, são divulgadas, nas redes sociais do curso (facebook), saídas profissionais, ofertas de emprego, 
eventos, ações de formação, entre outras.

7.3.3. Adequacy of the information made available about the institution, the study programme and the education 
given to students. 

The communication to the outside on the institution and on the training offer is made in a concerted fashion in 
all Units, respecting the Institutional identity.
The information inherent to the course is disclosed on institutional webpages, namely: the syllabus; goals; 
course coordinator; access conditions, schedules, place of operation; student fees; regulation. This 
information also includes the notice of even application of the course, numerus clausus, school calendar, 
application process and the start date of the course.
Through the Portal of Students IPL (http://estudantes.ipleiria.pt/) is still possible for users to access 
informationon the operation, activities and results of our courses. Additionally, career opportunities, job posts, 
events, training activities, and others are also posted on the courses' social media networks (facebook).

7.3.4. Nível de internacionalização

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos 

8.1.1. Pontos fortes 

Formação pioneira e única no País no contexto de associação das áreas de Tecnologias Mecânica e Eletrónica 
Automóvel.

Conteúdos programáticos atualizados e adaptados às necessidades do mercado de trabalho.

Equilíbrio entre as componentes teórica e prática, com equipamentos laboratoriais singulares a nível nacional.

Complementaridade com os objetivos dos cursos de Mestrado e de Especialização Tecnológica da ESTG/IPL 
na área.

Formação multidisciplinar, com equilíbrio e interligação entre as áreas de mecânica e eletrónica automóvel, 
complementada com áreas de organização/gestão. Esta multidisciplinaridade faculta a aplicação das 
competências adquiridas a outras áreas da indústria, aumentando a oportunidade de emprego.

Reconhecimento dos conhecimentos e competências dos diplomados pelos empregadores a nível nacional e 
internacional.

Empregabilidade.

Fomento de parcerias e iniciativas com o meio empresarial no âmbito da formação curricular e da formação 
complementar extra curricular.

8.1.1. Strengths 
When considered the association of Electronics and Mechanical Automotive Technologies, pioneering and 
unique graduation course in the country.

Course syllabus updated and adapted to the needs of the labour market.

Good balance between theory and practice, with exceptional laboratory facilities and equipment on the national 
point of view.

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros / Percentage of foreign students 2.4

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade / Percentage of students in international mobility programs 1.4

Percentagem de docentes estrangeiros / Percentage of foreign academic staff 0
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Strong relation with the goals of the MSc and the Specialization degrees related with the same scientific area of 
ESTG/IPL.

Multidisciplinary training, with good balance between automotive mechanics and electronics technologies, 
complemented with the areas of organization and management. These skills acquired by students apply to 
other areas of industry, increasing their employment opportunities.

National and international recognition of the knowledge and skills of graduated students.

Employability.

Fostering of partnerships with companies, both within the course teaching activities, as well as in 
extracurricular complementary activities.

8.1.2. Pontos fracos 
Curta duração do ciclo de estudos que, associada à vasta diversidade de tecnologias dos automóveis e de 
funções no mercado de trabalho, implica, em algumas áreas uma formação mais abrangente, assim como não 
permite a existência de estágio curricular.

Existe ainda algum desconhecimento, por potenciais candidatos e por entidades externas (instituições e 
empresas direta ou indiretamente ligadas ao setor automóvel), da existência deste perfil de formação 
específica no nosso País.

Devido ao elevado número de tarefas administrativas e pedagógicas, pouca disponibilidade do corpo docente 
para a investigação e para fomentar a relação com as empresas ligadas ao setor automóvel.

Constrangimentos financeiros dificultam a atualização de equipamentos laboratoriais e informáticos capazes 
de acompanhar a constante evolução tecnológica do automóvel.

8.1.2. Weaknesses 
Short duration of the course, which combined with wide diversity of automotive technologies and other labour 
functions of automotive engineers, requires a more wide-ranging preparation in some areas, and does not 
allow the existence of a curricular internship.

There is some lack of knowledge of the existence of this course in our country, both by potential candidates, 
as well as by external entities (institutions and companies directly or indirectly related to the automotive 
sector).

Limited availability of faculty for research and to promote relationships with companies associated to the 
automotive sector.

Financial constraints limit the updating of laboratory equipment and software adapted to the constant 
automotive technological evolution.

8.1.3. Oportunidades 
A ESTG e o IPL gozam de um forte prestígio regional, com diplomados reconhecidos pela qualidade da 
formação adquirida, fatores potenciadores de incremento e intensificação da interação com o exterior.

Dada a singularidade de formação nesta área, o prestígio estende-se a nível nacional, sendo igualmente 
potenciador de interações geograficamente mais abrangentes com o exterior.

Potencial de parcerias com empresas e instituições, em especial outras IES e centros de investigação, no 
âmbito da I&D na área automóvel.

A falta de especialistas e experiência na área automóvel a nível nacional é um fator potenciador de prestação 
de serviços e formação a entidades externas, quer através de formações específicas de curta duração, como 
através da criação de cursos de formação como especializações ou pós graduações, com os recursos já 
existentes.

A motivação e o gosto pelo “Automóvel” representam uma mais-valia nos estudantes do curso, na vida 
académica e na interação com entidades externas.

8.1.3. Opportunities 

Both ESTG and IPL have a strong reputation in the region, and their graduates are recognized for their quality, 
which increments the potential to cooperate with external entities.

Given the uniqueness of this graduation, its reputation extends the country, which is geographically broader 
enhancer of interactions with external institutions.
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Potential to establish R&D partnerships with external companies and institutions, particularly with other HEIs 
and research centers in the automotive area.

The lack of specialists with graduation and operational experience in the automotive area at a national level, is 
a factor that enhances the potential to, with the existing resources, provide services and training to external 
entities, either through specific courses of short duration, as through specializations or post-graduation 
courses.

The motivation and appeal for "Cars" represent an advantage in students, in the academic environment and in 
the interaction with external entities.

8.1.4. Constrangimentos 
Atual conjuntura económica nacional, no setor automóvel em particular, e consequente crise do mercado de 
trabalho.

Novos cursos, em área igual ou afim que podem surgir noutras IES, e outras formações de cariz profissional e 
menos qualificadas na área automóvel.

Constante evolução tecnológica do setor automóvel que obriga à atualização de recursos materiais, conjugada 
com a redução na aquisição de novos equipamentos laboratoriais face aos constrangimentos orçamentais.

Elevada ocupação dos docentes em atividades pedagógicas e administrativas, com o correspondente 
decréscimo de tempo disponível para atividades científicas e de interação com entidades externas.

Decréscimo do número de candidatos ao ensino superior, em especial aos cursos de engenharia das 
instituições Politécnicas.

Recursos humanos e materiais insuficientes para uma maior e mais eficaz divulgação do curso.

Reduzido número de empresas de projeto e I&D especificamente na indústria automóvel em Portugal.

8.1.4. Threats 

Current national economic situation, particularly in the automotive sector, and the consequent crisis of the 
labour market.

New graduation courses in the same or related area that may arise in other HEIs and other professional and 
less qualified courses.

Constant technological evolution of automotive industry, that requires constant update of resources, coupled 
with the reduction in the acquisition of new laboratory equipment due to budgetary constraints.

Increasing involvement and dispersion of teachers in pedagogical and administrative activities, with a 
corresponding decrease in available time for scientific activities and interaction with external entities.

Decreasing number of applicants to higher education, particularly to engineering courses of polytechnic 
institutions.

Insufficient human and material resources for a proper and more effective promotion of the course.

Reduced number of design and R&D, specifically in the automotive industry in Portugal.

8.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade 

8.2.1. Pontos fortes 
A definição de um sistema interno de garantia de qualidade orientado para a melhoria contínua constitui um 
dos objetivos do Plano Estratégico do IPL para o quadriénio 2010-2014. Assim, existe um comprometimento 
institucional e uma aposta na política interna de garantia da qualidade e nos mecanismos para a assegurar. 

Encontram-se definidos os principais intervenientes, assim como as responsabilidades atribuídas. A um nível 
institucional alargado participam neste sistema os órgãos do IPL, que incluem dirigentes, pessoal docente e 
não-docente, estudantes e parceiros externos. Ao nível do ciclo de estudos, as principais responsabilidades 
centralizam-se no coordenador e na comissão científico-pedagógica de curso, a quem cabe toda a 
coordenação pedagógica e científica do curso.

Encontra-se concluída a versão preliminar do manual que servirá de base a todo o Sistema Interno de Garantia 
da Qualidade do IPL, no qual estão caracterizados os principais mecanismos, processos e intervenientes.

8.2.1. Strengths 

One of the goals included in IPL’s Strategic Plan for 2010/2014 is the definition of an internal system of quality 
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assurance, which aims at providing a continuous improvement, and establishes an institutional compromise, 
as well as a focus on the internal policy on quality assurance, and the adequate mechanisms to ensure its 
implementation. 

The main participants and their responsibilities are established in that Strategic Plan. In a broad institutional 
level, this system includes IPL’s ruling bodies, academic and non-academic staff, students and external 
partners. Concerning each degree programme, the course coordinator and the scientific and pedagogical 
commission hold most responsibilities, since they are in charge of the degree’s pedagogical and scientific 
coordination.

The preliminary version of the handbook that will be the basis of the institute’s internal system of quality 
assurance is concluded, and includes the definition of the main mechanisms, processes, and participants.

8.2.2. Pontos fracos 

Alguns dos procedimentos inerentes ao sistema interno de garantia da qualidade, apesar de definidos, não 
estão ainda a ter uma efetiva implementação. O sistema não foi amplamente divulgado, existindo dificuldades 
em assegurar o envolvimento regular dos estudantes que não participam diretamente nos órgãos, assim como 
dos parceiros externos.

8.2.2. Weaknesses 
Some procedures regarding the internal system of quality assurance have not yet been implemented, even 
though they have been defined. The system hasn’t been widely publicized, and there are some difficulties 
ensuring the participation of students, especially those who are not involved in a school body, as well as 
external partners.

8.2.3. Oportunidades 
Os referenciais definidos pela A3ES e todo o suporte fornecido como apoio ao processo de certificação dos 
Sistemas Internos de Garantia da Qualidade permitem uma uniformização dos procedimentos e a existência de 
pontos de referência comuns às várias instituições, o que resulta numa maior sensibilização dos envolvidos 
para a questão da garantia da qualidade. 

O Manual de Apoio ao Sistema Interno de Garantia da Qualidade do IPL segue as orientações expressas 
nestes referenciais. A concretização do sistema neste suporte documental permite uma divulgação alargada e 
consequente envolvimento da comunidade académica com vista a uma maior participação e conhecimento 
das responsabilidades inerentes, assim como a obtenção de feedback que permita a revisão e avaliação do 
próprio sistema.

8.2.3. Opportunities 
The guidelines defined by A3ES, and the mechanisms supporting the auditing of the internal systems of quality 
assurance allow a standardization of the procedures, as well as the definition of common guidelines to all 
institutions, which raises awareness of quality assurance among those involved. 

IPL’s support handbook on the Internal System of Quality Assurance considers those guidelines. This 
handbook will allow a wide dissemination of quality issues, and the consequent involvement of the academic 
community, aiming at obtaining a larger participation, and raising awareness of the responsibilities, as well as 
getting the feedback that will allow amending and assessing the system.

8.2.4. Constrangimentos 
A definição e concretização no manual de suporte ao sistema das principais responsabilidades, intervenientes, 
mecanismos, processos e fluxos de informação, representa um acréscimo ao nível da burocracia e carga de 
trabalho associada.

A conjuntura socioeconómica atual impossibilita a afetação dos recursos humanos e materiais necessários ao 
pleno desenvolvimento e implementação do Sistema Interno de Garantia da Qualidade.

8.2.4. Threats 
The main responsibilities, participants, mechanisms, processes, and information flows are defined in the 
handbook that will be the basis of the institute’s internal system of quality assurance, and will represent an 
increase in bureaucracy and workload. 

The current social and economic climate does not allow the institute to assign the necessary human and 
material resources to the development and implementation of its Internal System of Quality Assurance.

8.3. Recursos materiais e parcerias 

8.3.1. Pontos fortes 
Boas instalações e equipamentos como:
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- Laboratório de Engenharia Automóvel com condições e equipamentos singulares a nível nacional;
- Salas e Laboratórios de apoio às unidades curriculares de base (mecânica e eletrónica);
- Biblioteca com excelentes condições para o estudo individual ou em grupo;
- Cantinas, livraria e residências afetas aos campi do IPL.

Balcão virtual que proporciona um conjunto de serviços a estudantes e docentes.

Plataformas de e-learning (Moodle, B-ON).

Protocolos e parcerias com empresas que proporcionam o apoio a atividades letivas e a realização de 
seminários, permitindo o contacto com as novidades tecnológicas

Apoio técnico-científico e prestação de serviços ao setor automóvel (consultoria, peritagens,…).

Envolvimento em projetos de I&D, nomeadamente investigação aplicada, com empresas (componentes, pós-
venda, serviços, competição) e IES na área automóvel.

Envolvimento com escolas secundários através de projetos continuados e iniciativas pontuais.

8.3.1. Strengths 
Good facilities and equipment such as:
- Automotive Engineering Laboratory, with uniqueness (at a national level) conditions and equipment;
- Classrooms and laboratories that support base curricular units (mechanical and electronic);
- Library with excellent conditions for individual or group study;
- Canteens, bookstore and student residences.

One stop online office that provides a virtual set of services over the Internet, both for teachers and students.

E-learning platforms (Moodle, B-ON).

Protocols and partnerships with companies that provide support for some teaching activities and seminars, 
allowing the contact with technological innovations.

Scientific support, technical support and other services to the automotive sector (consulting, valuations,...).

Involvement in R&D projects, in particular applied research, with companies (components, after-sales services, 
competition) and other HEIs.

Involvement with secondary schools through ongoing projects and specific initiatives.

8.3.2. Pontos fracos 

Dificuldades, por questões orçamentais e pela variedade de tecnologias envolvida, de aquisição e/ou 
atualização de material, equipamentos e software laboratoriais.

Laboratório de Engenharia Automóvel sobrelotado para o conjunto de atividades e níveis de formação a que o 
mesmo dá suporte, condicionando as atividades de I&D na área científica do curso, assim como na prestação 
de serviços a entidades externas.

Colaboração com empresas do setor automóvel ainda abaixo do desejável, nomeadamente com empresas 
relacionadas com o ciclo de vida do veículo após a sua produção.

Número de projetos de I&D, em parceria com outras IES, com empresas do setor automóvel e/ou de produção 
de equipamentos para a indústria automóvel, nacionais e internacionais, abaixo do desejável.

8.3.2. Weaknesses 
Difficulties, due to budgetary constraints and variety of technologies involved, to acquire and/or update 
laboratory equipment and software according to the automotive technological developments.

Automotive Engineering Laboratory overbooked for the set activities and different graduation levels that it 
supports, affecting the potential growth in R&D activities in the scientific area of the course, as well as 
providing services to external entities.

Collaboration with external entities, namely of the automotive sector, still less than desirable, particularly with 
companies related to the life cycle of the vehicle after its production.

Number of R&D projects, in partnership with other HEIs, with the automotive industry and/or companies of 
automotive equipment, national and international, still less than desirable.

8.3.3. Oportunidades 

Crescente dinamismo de estudantes e docentes ao nível de ações com o meio empresarial, instituições 
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ligadas ao setor automóvel e participação em projetos e parcerias nacionais e internacionais.

Crescente conhecimento, por parte de entidades externas, da existência desta área de formação no País e 
aumento da sensibilidade das mesmas para as vantagens de aproximação ao meio académico.

O baixo número de diplomados nesta área da engenharia, a nível nacional, bem como a singularidade desta 
área de formação, podem potenciar parcerias com entidades ligadas ao setor, nomeadamente ao desporto 
automóvel.

Elevada recetividade e reconhecimento da formação por entidades externas, nomeadamente por 
empregadores.

Existência e crescimento da rede de contactos com o tecido empresarial e instituições ligadas ao setor 
automóvel.

Programas cofinanciados que podem ser alvo de candidaturas em parceria com organizações da rede de 
contactos.

Importância do cluster automóvel na economia nacional.

8.3.3. Opportunities 
Growing engagement of students and teachers in actions with companies, external institutions, as well as 
participation in national and international projects and partnerships.

Increasing information, by external entities, about the existence of this graduation area in the country and 
increased acknowledge of the advantages of the collaboration with ESTG’s students and faculty.

The national low number of graduated engineers in this engineering field, as well as the national uniqueness of 
this graduation area, can enhance partnerships with stakeholders within the sector, particularly in motor sport.

High receptivity and recognition of the graduation by external entities, namely by employers.

Good and growing network of contacts with companies and institutions related to the automotive sector.
Co-financed programs that can be targeted for applications in partnership with other institutions of the network 
of contacts.

Importance of the automotive cluster in the national economy.

8.3.4. Constrangimentos 
Meios humanos e materiais existentes limitam o desenvolvimento de novas parcerias com instituições e 
empresas nacionais e internacionais.

A morosidade dos processos de aquisição de equipamentos e consumíveis pelas instituições públicas 
representa um constrangimento, entre outros, no desenvolvimento e sucesso das parcerias com entidades 
externas.

A recessão económica e financeira condiciona o investimento das empresas, nomeadamente em projetos 
realizados em parceria com o ciclo de estudos.

A maioria das empresas do setor automóvel a nível nacional são microempresas, com fraca capacidade de 
investimento e de investigação.

8.3.4. Threats 
Existing human and material resources limit the development of new partnerships with national and 
international institutions and companies.

Lengthy procedures for the acquisition of equipment and supplies by public institutions is a constraint, among 
others, in the development and success of partnerships with external entities.

The economic and financial downturn affects companies investments, particularly in projects carried out in 
partnerships between them and HEIs.

Most companies in the automotive sector in our country are micro-enterprises with limited investment and 
research capacity.

8.4 Pessoal docente e não docente 

8.4.1. Pontos fortes 

Corpo docente jovem, com qualificações específicas e conhecimentos científico-tecnológicos atualizados nas 
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áreas disciplinares do ciclo de estudos. Cerca de 70% dos docentes têm o grau de doutoramento.

Mais de 75% dos docentes são membros de Centros de Investigação com classificação de Muito Bom ou 
Excelente, no âmbito dos quais, em conjunto com a ESTG/IPL, têm vindo a participar em projetos de I&D na 
área da Engenharia Automóvel.

Docentes das disciplinas de Ciências da Engenharia Automóvel com fortes ligações ao exterior, alguns com 
experiencia no setor, que se traduz em: realização de peritagens técnicas para entidades exteriores, 
nomeadamente para tribunais; apoio técnico e de desenvolvimento a empresas do setor e a equipas de 
competição automóvel.

Existência de dois Técnicos de Laboratório com formação superior e com dedicação integral de apoio às 
atividades pedagógicas e de I&D no Laboratório de Engenharia Automóvel.

8.4.1. Strengths 
Young faculty with specific qualifications and updated scientific-technological knowledge in the disciplinary 
areas of the course . About 70 % of teachers have PhD degree.

Over 75% of teachers are members of Research Centers with rating of Very Good or Excellent, within which, in 
partnership with the ESTG/IPL, have been participating in R&D projects in the field of Automotive Engineering.

Teachers of Automobile Engineering science disciplines have strong connections with external entities, some 
with experience in the sector, that is reflected into: conducting technical expertise to external entities, namely 
to courts; technical and development support to companies of the automotive sector and race teams.

Existence of two Laboratory Technicians with higher education and with full time dedication to the support of 
educational and R&D activities in the Automotive Engineering Laboratory.

8.4.2. Pontos fracos 

Falta de pessoal não docente de apoio às tarefas administrativas do curso, libertando a comissão do curso 
para as tarefas especificamente científicas e pedagógicas.

Docentes acumulam muitas funções distintas, de lecionação, gestão e administrativas, o que dificulta a sua 
dedicação à investigação e produção científica.

Devido à obtenção recente do grau de doutoramento de grande parte dos docentes, existe ainda a 
necessidade de criar sinergias entre o corpo docente para alinhamento de estratégias e trabalhos de 
investigação específicos da área do ciclo de estudos.

Apesar da ligação com entidades externas, mesmo no âmbito de atividades pedagógicas em contexto 
laboratorial, nenhum docente possui, até ao momento, o título de especialista. Saliente-se, no entanto, que há 
docentes com experiência profissional relevante no setor automóvel que têm os seus processos de pedido de 
título de especialista a decorrer.

8.4.2. Weaknesses 
Lack of non-teaching staff for supporting the administrative tasks of the course, so as to allow the 
coordination commission of the course to devote its time specifically to scientific and educational tasks and to 
the fulfilment of the strategic plan for the course.

Due to lack of administrative staff, the faculty accumulates various teaching, management and administrative 
tasks, which hinders research and scientific production.

Due to the fact that a large number of teachers of the course have recently obtained their Doctorate degree, 
there is still a need to create synergies and define strategies for research and investigation in specific 
scientific areas of the course.

Despite the connection with external entities, including educational activities in laboratory context, there are 
no specialist teachers, to date. Nevertheless, there are teachers with professional experience in the automotive 
sector that have already submitted their processes of demanding the title of specialist.

8.4.3. Oportunidades 

Sendo uma área da engenharia recente no País, as formações avançadas dos docentes dedicadas a diferentes 
áreas dos sistemas automóveis, traduz-se numa oportunidade de satisfazer as necessidades de 
conhecimentos avançados nesta área por parte das empresas de entidades ligadas ao setor.

Formação do corpo docente com grau de Doutor obtida recentemente, com a dinâmica e vontade de 
prosseguir trabalhos de investigação alinhados com a área da Engenharia Automóvel.

Interesse dos docentes em aplicarem a sua formação através da colaboração com entidades externas, 
nomeadamente com entidades direta ou indiretamente ligadas à indústria automóvel.
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Vantagem das sinergias criadas pelos docentes com as instituições onde fizeram a sua formação avançada, 
ao nível das propostas/participação em projetos de investigação, coordenação de teses de mestrado e 
doutoramento, participação em júris e outras.

8.4.3. Opportunities 
Being an engineering area recent in the country, the different areas of automotive systems in which professors 
obtained their Doctorate degree can represent an opportunity to meet the needs of advanced knowledge of 
companies of the automotive sector.

Most of the professors obtained their PhD recently and are highly motivated for doing research, and for 
investigating in the specific areas of Automotive Engineering.

Faculty is motivated and interested in applying their knowledge through collaboration with external entities, 
including, among others, automotive industry and automotive industry suppliers.

Advantage of the synergies created by teachers with the institutions where they did their PhD works, such as 
proposals/participation in research projects, coordination of master's and doctoral theses and participation on 
juries.

8.4.4. Constrangimentos 
Conjuntura económica e financeira com reflexo nos vínculos e evolução na carreira do pessoal docente e não 
docente, bem como na abertura de concursos para pessoal não docente, necessário para apoio administrativo 
ao funcionamento do ciclo de estudos.

Recentes cortes orçamentais que afetam os vencimentos e a progressão na carreira do pessoal docente e não 
docente.

A não contabilização de horas de serviço dos docentes afetos à Comissão Científico – Pedagógica do curso e 
o reduzido número de horas de serviço afetos ao seu Coordenador, geram uma sobrecarga de trabalho que 
condiciona, em muitos níveis, as suas atuações.

Elevada carga horária dos docentes, com tendência a aumentar face aos cortes orçamentais, limitam a 
disponibilidade dos docentes para a realização de investigação, ligação às empresas e outras tarefas 
complementares.

Por se tratar de uma escola Politécnica, os docentes apenas podem orientar ou coorientar estudantes de 
doutoramento de outras instituições.

8.4.4. Threats 
Economic and financial context as reflected in the precarious contracts and careers of the faculty and non-
teaching staff, as well as funding restrictions for hiring new non-teaching staff.

Recent budget cuts affecting salaries and careers of both faculty and non-teaching staff.

The hours associated with the tasks of the scientific-pedagogical board are not counted. The reduction of 
service hours assigned to the degree and department coordinators increases the work load for teachers 
managing the course and limits their performance.

The high workload of teachers due to the academic and administrative activities, limits the faculty available 
time for research, partnerships with companies and other complementary tasks.

Being a Polytechnic school, teachers can only coordinate or co-coordinate PhD students from other 
institutions.

8.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem 

8.5.1. Pontos fortes 
Número de estudantes colocados em 1ª opção, revelante do interesse pela Engenharia Automóvel.

Excelente relacionamento entre estudantes, docentes, estudantes de outros ciclos de estudo (CET e mestrado) 
e antigos estudantes.

Envolvimento dos estudantes e do seu Núcleo muito dinâmico, no acompanhamento pedagógico do curso e 
em atividades extracurriculares - integração de novos estudantes, seminários, visitas de estudo, divulgação 
do curso (Dia Aberto, Academia de Verão, eventos técnicos, …)

Possibilidade de prosseguimento de estudos para o mestrado em Engenharia Automóvel na ESTG/IPL.
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Número adequado de estudantes nas aulas laboratoriais, em particular nas disciplinas de Ciências da 
Engenharia Automóvel.

Boas infraestruturas de suporte à atividade académica (biblioteca, cantinas, salas, laboratórios, …)

Existência de Serviços de Apoio aos Estudantes (SAPE) no seu percurso académico (Ex. Fundo de Apoio 
Social ao Estudante) e no início da sua integração profissional (GEAP).

8.5.1. Strengths 
Number of students placed in 1st option, indicates the interest in the automotive area.

Excellent relationship and cooperation between faculty and students, students themselves (including students 
from other courses) as well as former students.

Active participation of students and their active representative group in pedagogical assistance of the course 
and extracurricular activities - integration of new students,seminars, study visits, course promotion (Open Day, 
Summer Academy, technical events, ...).

Possibility for graduates to proceed their studies at the Master’s level in Automotive Engineering in the same 
institution.

Laboratory classes have adequate number of students.

Good studying facilities (library, canteens, classrooms, laboratories, …).

Offices of general support for the student (SAPE) over his academic path and early professional integration 
(GEAP).

8.5.2. Pontos fracos 

Estudantes provenientes de regimes de ingresso variados, apresentando diferentes níveis de conhecimentos 
base, quer científicos, quer técnicos devido experiência e/ou formação anterior específica.

Taxa de insucesso escolar em algumas unidades curriculares de base (Matemática, Física, Química) que 
comprometem o sucesso escolar de unidades mais avançadas.

Falta de hábitos e métodos de estudo de alguns estudantes traduz-se em taxas de insucesso escolar 
relativamente elevadas.

Reduzida procura de apoio à aprendizagem no horário de atendimento/OT.

Baixa assiduidade às aulas a algumas UC, não permitindo o progresso de aprendizagem de forma sustentada 
e não se submetendo a avaliação, traduzindo-se numa taxa de aprovados /inscritos muito inferior à taxa de 
aprovados/avaliados.

Taxa de abandono por insucesso escolar e/ou dificuldades socioeconómicas.

8.5.2. Weaknesses 
Students have different origins and levels of background knowledge, whether scientific or technical due to 
some previous experience and/or specific training.

Low success rate in some base disciplines of the course (Mathematics, Physics and Chemistry) which are part 
of the first year of the course and hinder the chances of success in more advanced disciplines.

Inappropriate studying habits and methods of some students leads to relative low success assessment rates.

Reduced student demand for learning support and doubt clarification during office hours or otherwise.

A significant number of students do not attend all classes of some disciplines, not allowing the work to 
progress in a sustained manner and not submitting to evaluation, which is revealed into a rate 
approved/registered much lower than the rate of approved/evaluated.

High abandonment rate due to academic failure and/or socioeconomic difficulties.

8.5.3. Oportunidades 

Estudantes do concurso nacional de acesso ingressam na sua maioria em 1ª opção e com médias 
relativamente elevadas face a outras engenharias.

Iniciativa e vontade, por parte dos estudantes, em participar em atividades extracurriculares no âmbito do 
curso.
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Elevado prestígio da ESTG/IPL na região e a nível nacional, nalguns casos até internacional, em particular na 
área da engenharia automóvel.

Prosseguimento de estudos para mestrado em instituições estrangeiras, onde os diplomados do curso têm 
revelado grande sucesso.

Empregabilidade dos diplomados em empresas do setor automóvel, incluindo no estrangeiro.

Participação de estudantes em competições automóvel universitárias nacionais e internacionais, como 
afirmação e divulgação do curso.

Projetos e parcerias com escolas secundárias/profissionais, potenciam a captação de estudantes.

Projetos e parcerias com entidades externas promovem a atratividade do curso e permitem a melhoria das 
suas condições de funcionamento.

8.5.3. Opportunities 

Mostly students access in 1st option and with relatively high average classifications when compared to other 
engineering courses.

Students reveal initiative and willingness to participate in extracurricular activities.

High acceptance of ESTG/IPL, in the region and nationally, in some cases even international, in particular in 
the automotive engineering area.

Possibility for graduates to proceed their studies at the Master’s level in Automotive Engineering in foreign 
institutions, where graduated students of the course have revealed great success.

Employability of graduated students in the automotive sector, including in foreigner countries.

Students participation in national/international automotive academic competitions, as an affirmation and 
promotion of the course.

Projects and partnerships organized with high schools enhance the uptake of students.

Projects and partnerships with external entities promote the attractiveness of the course and improve its 
working conditions.

8.5.4. Constrangimentos 
Perda acentuada de candidatos devido:
- À dificuldade dos estudantes de aprovação nas provas de ingresso de Físico-Química e Matemática, 
condições de ingresso na licenciatura em Engenharia Automóvel;
- Surgimento de uma licenciatura em Engenharia Mecânica Automóvel no norte do País, de onde provinham 
alguns dos estudantes do curso.

Apesar da elevada taxa de empregabilidade dos diplomados em Engenharia Automóvel até ao momento, a 
atual conjuntura de crise, de que o setor automóvel está particularmente afetado, tem conduzido à diminuição 
da procura de diplomados nesta área pelos empregadores do setor.

Restrições provenientes dos cortes orçamentais, que podem prejudicar os apoios sociais aos estudantes, 
quer diretamente pela via da ação social, quer por outro tipo de apoios como bolsas de mérito, empregos em 
regime de part-time providenciados pelos serviços de ação social do IPL e prestações de propinas.

Conhecimento do curso por candidatos e empregadores ainda abaixo do pretendido.

8.5.4. Threats 

Marked loss of candidates due to:
- Requirement of the Physical Chemistry and Mathematics exam;
- Appearance of a degree in Mechanical Automotive Engineering in north of the country, where some students 
of the course used to came from.

Despite the high rate of employability of graduates in Automotive Engineering to date , the current situation of 
crisis, in which the automotive sector is particularly affected, have led to decreased demand for graduates in 
this area by employers in the sector.

Constraints derived from the state budget may hinder social support to students or other type of financial aids, 
like merit scholarships, competitions, help with paying tuitions and part-time jobs in services provided by IPL 
social services.

Information about the course for applicants and employers is still below the desired level.
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8.6. Processos 

8.6.1. Pontos fortes 
Bons mecanismos de integração de novos estudantes - sessões de apresentação, visitas aos laboratórios, 
realização de reuniões gerais com estudantes.

Reuniões periódicas com docentes e estudantes para revisão de metodologias de ensino/aprendizagem com 
base em resultados de sucesso escolar e de inquéritos pedagógicos.

Consulta de docentes, estudantes, diplomados e tecido empresarial para consideração nas ações de melhoria 
do curso.

Métodos de avaliação privilegiando a avaliação contínua, em especial nas UC específicas do curso, com 
componente prática muito relevante.

Realização de trabalhos em ambiente empresarial ou com temas de aplicação prática real, nomeadamente nas 
UC específicas do curso.

Parcerias com empresas que promovem, através de especialistas, algumas aulas práticas.

Elaboração, anualmente, de relatório de avaliação do curso, que permite à comissão cientifico-pedagógica 
uma visão global do seu funcionamento, bem como a indicação de medidas de melhoria.

8.6.1. Strengths 
Good mechanisms for integrating new students - presentation sessions, visits to laboratories, meetings with 
all students.

Adjustment of the teaching/learning methodologies depending on the results of the disciplines and on 
pedagogical surveys.

The feed-back obtained from faculty, students, graduates and business community be considered when taking 
actions for improving the course.

Assessment is performed utilizing methods which emphasize continuous/periodical evaluation, particularly in 
the course specific units with very relevant practical component.

Practical works are carried out in business environment and/or with topics of real practical application, 
particularly in the specific disciplines of the course.

Partnerships with companies promote, through the respective specialists, some practical lessons.

Elaboration of annual course evaluation report enables the scientific-pedagogical commission an overview of 
its operation, and an indication of improvement measures.

8.6.2. Pontos fracos 
Excesso de burocracia necessária à gestão administrativa do curso, tornando, por exemplo, morosos e nem 
sempre adequados a uma orientação eficiente, os processos associados a aquisição/atualização de 
equipamentos laboratoriais.

Em particular no 3º ano curricular, que inclui as UC de projeto final de curso, torna-se difícil equilibrar a carga 
de trabalho dos estudantes entre as UC que privilegiam a realização de trabalhos práticos.

Excesso de épocas de avaliação previstas conduzem uma falsa sensação de segurança e a alguma 
desorganização no planeamento das avaliações por parte dos estudantes.

8.6.2. Weaknesses 
Excessive bureaucracy is necessary for the administrative management of the course, making, for example, 
time-consuming and not always suitable for the efficient guidance, the processes associated with 
acquisition/update of laboratory equipment.

In particular in the 3rd academic year, which includes the final project course disciplines, it is difficult to 
balance the student’s workload among some disciplines that emphasize practical works.

Excessive number evaluation periods, which give students a false sense of security and some disorganization 
in the planning of their assessments.

8.6.3. Oportunidades 

Fim da formação avançada de muitos colegas, permite um aumento dos docentes envolvidos em funções 
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científico-pedagógicos e de promoção de atividades relacionadas com o exterior.

Avaliação em curso por parte da A3ES, incentiva a reflexão de todas as partes envolvidas sobre os objetivos, 
estrutura curricular e metodologias de ensino.

Introdução de novas abordagens e ferramentas tecnológicas para a promoção e incentivo do estudo e do 
sucesso escolar, bem como a implementação de metodologias de ensino adaptadas às recomendações 
pedagógicas mais recentes.

Exploração dos canais de comunicação de modo a melhorar e otimizar a divulgação do curso, quer a nível 
nacional quer internacional, de forma a captar novos estudantes e novas parcerias.

Novas parcerias com empresas podem promover a obtenção de equipamentos laboratoriais e bolsas a 
estudantes, respetivamente para apoio e dedicação a atividades de I&D.

8.6.3. Opportunities 
End of advanced graduation of many colleagues, allows the involvement of more teachers in scientific-
pedagogical functions and promotional activities related to the exterior.

Ongoing evaluation by the A3ES, encourages reflection of all stakeholders about the objectives of the degree, 
its curriculum and teaching methodologies.

Introduction of new approaches and technological tools to promote and encourage successful study and 
adaptation of the teaching methodologies to the latest pedagogical recommendations.

Exploring communication channels in order to improve and optimize the dissemination and promotion of the 
course, both nationally and internationally, in order to attract new students and new partnerships.

New partnerships with companies can promote the achievement of laboratory equipment and scholarships to 
students to support R&D activities.

8.6.4. Constrangimentos 

Aumento significativo da carga burocrática (a todos os níveis), também em virtude do quadro legal em que a 
instituição se insere.

Excesso de burocracia dos processos relacionados com as funções atribuídas a docentes, em acumulação 
com outras funções institucionais, com consequente falta de tempo dos docentes para a elaboração contínua 
de novos materiais de apoio às aulas e para dedicação a atividades de I&D.

Impossibilidade de incluir estágios profissionais na estrutura curricular do curso, sem com isso prejudicar a 
prossecução dos objetivos de aprendizagem estabelecidos para um período de 3 anos.

8.6.4. Threats 
Significant increase in bureaucracy processes (at all levels), also because of the national legal framework in 
which the institution operates.

Excessive bureaucracy of processes related to the tasks assigned to teachers, in accumulation with other 
institutional functions, with consequent lack of time for continuous development of new support materials to 
lessons and dedication to R&D activities.

Difficulty to include an internship in the 3 year curricular structure of the degree, without compromising its 
learning objectives.

8.7. Resultados 

8.7.1. Pontos fortes 

Os estudantes concluem o ciclo de estudos com boa formação transversal, em particular de tecnologia 
mecânica e tecnologia eletrónica, e específica na área automóvel, que lhes permite um bom enquadramento no 
mercado de trabalho e o reconhecimento da qualidade dos diplomados por parte do tecido empresarial.

Boa taxa de empregabilidade dos diplomados do curso.

Sucesso dos diplomados em cursos de mestrado da área automóvel em universidades estrangeiras, 
reconhecidas nesta área de formação.

Sucesso dos diplomados em empresas do setor automóvel a nível internacional (indústria, competição, 
componentes, equipamentos), onde existem exemplos de desempenho de funções de topo nestas entidades 
em diferentes continentes.
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Contribuição dos docentes, nesta área do conhecimento inovadora no País, no apoio ao desenvolvimento, 
formação e informação de entidades ligadas ao setor automóvel (Ex. ações de formação a peritos, I&D para 
equipas de competição, peritagens para tribunais,…)

8.7.1. Strengths 

Graduates have good technical and scientific training, in particular of mechanical and electronic technology, 
and specifically in the automotive area, which allows them to easily enrol and recognition in the labour market.

Good employability rate of graduates.

Success of graduates in Automotive Masters Courses at foreign universities.

International success of graduates in companies of the automotive sector (industry, competition, components, 
equipment), where there are examples of graduates in top level function in companies located in different 
continents.

Contribution of faculty, in this innovative area of knowledge in the country, to support development, training 
and information from entities related to a diverse type of entities (eg shares of trained experts, R&D teams for 
competition, courts, ...)

8.7.2. Pontos fracos 
Decréscimo do número de candidatos ao curso e de estudantes colocados.

Número de estudantes que concluem o curso em 3 anos.

Algumas UC apresentam resultados de sucesso escolar bastante baixos, apesar das ações de melhoria 
implementadas ao longo de vários semestres consecutivos.

Falta de incentivos (financeiros ou ao nível da contabilização de serviço) para a realização de projetos de 
investigação e para a participação em atividades científico-pedagógicas e tecnológicas por parte dos 
docentes.

Baixo nível de internacionalização do curso (número de Estudantes e Docentes estrangeiros e Estudantes e 
Docentes portugueses em programas de mobilidade).

Poucos projetos na área específica da engenharia automóvel, em parceria com empresas ou que se 
enquadrem nos programas de financiamento disponíveis (Ex., QREN), com consequente baixo nível de 
publicações científicas na área específica do curso.

8.7.2. Weaknesses 
Decrease in the number of applicants and new enrolled students.

Number of students completing the course in 3 years.

Some disciplines invariably yield quite low results in terms academic success, despite the many improvement 
actions implemented over several consecutive semesters.

Lack of financial or working hour incentives which could motivate teachers to participate in research projects 
and scientific-pedagogical activities.

Low level of internationalization of the course (number of foreign students and teachers, and number of 
Portuguese students and teachers in mobility programs).

Few projects in the field of automotive engineering, in partnership with companies or falling in funding 
programs available ( eg , QREN ), with consequent low level of scientific publications in the specific area of the 
course.

8.7.3. Oportunidades 
Corpo docente na sua maioria recentemente doutorado, ou a terminar o doutoramento, com potencial para 
promover ligações com entidades empresariais e para candidaturas a projetos financiados por programas 
nacionais e internacionais.

Criação de um centro de investigação, na área específica do curso, onde docentes e estudantes possam 
desenvolver projetos de I&D.

Planos de apoio à realização das provas de Físico-Química, por parte da ESTG, potencia o aumento do número 
de candidatos provenientes do ensino profissional.

Funcionamento de um plano de recuperação de Matemática, fazendo face às dificuldades de alguns 
estudantes que ingressam no curso.
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Possibilidade de estudantes, nomeadamente trabalhadores-estudantes, realizarem o curso com um plano de 
estudos para 4, 5 ou 6 anos (estatuto de estudante a tempo parcial- ETP).

Captação de estudantes estrangeiros, através de programas de mobilidade e programas de apoio à 
internacionalização de estudantes e docentes.

8.7.3. Opportunities 
Mostly teachers have recently finished their PhD degree, or are finishing, with the potential for applying to 
projects funded by national and international programs and foster links with business entities and 
applications.

Foundation of a research center, in the specific area of the course, where teachers and students can develop 
R&D projects.

Support plan for the high school students that wish to take the Physical Chemistry exam, provided by ESTG, 
has the potential to increase the number of new students.

Recovery plan for Mathematics addresses the lacks of new students in this area.

Opportunity of students, namely working students, to undertake the course with a syllabus for 4, 5 or 6 years 
(student part-time status -ETP).

Attracting incoming students of mobility programs, and support programs for internationalization experiences 
of students and teachers.

8.7.4. Constrangimentos 

Diminuição de candidatos a nível regional e nacional.

Exigência de prova de Físico-Química diminui o número de candidatos e reduz drasticamente a possibilidade 
de alunos do ensino profissional ingressarem diretamente na licenciatura

Abandono escolar, fruto da crise económica, que leva os alunos a procurar emprego.

Crise económica e financeira condiciona o número de estudantes a participar em programas de mobilidade.

Contexto económico bastante desfavorável, afetando especialmente empresas diretamente ligadas ao após 
venda do setor automóvel.

Excesso de burocracia necessária para a formalização de parcerias e/ou prestações de serviços a entidades 
externas.

8.7.4. Threats 
Decrease of candidate students, in the region and nationwide.

Requirement of Physical Chemistry exam decreases the number of candidates and limits the enrolment of 
students from vocational schools.

Dropout, as a result of the economic crisis, which forces students to seek employment.

Economic and financial crisis affects the number of students participating in mobility programs.

Unfavourable economic environment affects many companies, particularly directly related to the automotive 
after sales sector.

Excessive bureaucracy required to formalize partnerships and/or services to external entities.

9. Proposta de acções de melhoria

9.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos 

9.1.1. Debilidades 
1. Reduzida duração do ciclo de estudos implica formação mais abrangente em algumas áreas da tecnologia 
automóvel e de funções no mercado de trabalho.
2. Não existência de estágios curriculares.
3. Formação superior na área da engenharia automóvel ainda pouco conhecida, quer por potenciais 
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candidatos, quer por entidades públicas e privadas ligadas ao setor automóvel.
4. Cooperação com entidades públicas e privadas e participação em projetos de I&D abaixo do seu potencial.

9.1.1. Weaknesses 
1. Short duration of the course requires a more wide-ranging preparation in some areas of automotive 
technology and related with potential functions of engineers in the labour market.
2. Inexistence of a curricular internship.
3. Some lack of knowledge of the existence of this course in our country, both by potential candidates, as well 
as by external entities, public and private, of the automotive sector.
4. Cooperation with external entities, public and private, and participation in R&D projects below its potential.

9.1.2. Proposta de melhoria 

1. Promoção de atividades extracurriculares (Aulas abertas, Seminários, Workshops, Visitas de estudo), como 
complemento à formação académica dos estudantes.
2. Incentivo e incremento de estágios de verão realizados por estudantes em empresas do setor automóvel, 
em articulação com o Gabinete de Estágios e Acompanhamento Profissional (GEAP) da ESTG/IPL. 
3. Aumento de ações de divulgação do curso através de:
3.1. Promoção de atividades em parceria com escolas secundárias (Ex. Projeto FIQUITEC – Programa Ciência 
Viva);
3.2. Participação em competições universitárias da área automóvel (Ex. Kart, FStudent e Shell Eco-marathon);
3.3. Organização e participação em encontros, colóquios, conferências ou outros eventos de associações, 
clubes, colégios e demais entidades ligadas ao setor automóvel, no âmbito dos quais o curso possa ser 
divulgado.
4. Promover e incentivar a participação/candidatura a projetos de I&D, por parte dos docentes.

9.1.2. Improvement proposal 
1. Promotion of extracurricular activities (Open classes, seminars, workshops, study visits), as a complement 
to the formal academic curriculum.
2. In conjunction with ESTG/IPL’s Office of Training and Professional Monitoring (GEAP), promote summer 
internships to be attended by students in companies.
3. Increase promotion of the course through:
3.1. Activities in partnership with secondary schools (Ex. Project FIQUITEC – Programa Ciência Viva);
3.2. Participation in university automotive competitions (Ex. Kart, and FStudent Shell Eco-marathon);
3.3. Organizing and participating in meetings, seminars, conferences or other events of associations, clubs, 
schools and other entities related to the automotive sector, within which the course can be disseminated.
4. Promote and encourage teachers to participate and apply R&D projects.

9.1.3. Tempo de implementação da medida 
1. Em curso, de implementação contínua.
2. Em curso, de implementação contínua.
3. Algumas ações estão em curso (Ex. FIQUITEC – Programa Ciência Viva, Projetos para FStudent, EchoShell), 
restantes a serem incrementadas e/ou implementadas continuamente.
4. Em curso, de implementação contínua.

9.1.3. Implementation time 
1. Ongoing, continuous implementation.
2. Ongoing, continuous implementation.
3. Some actions are already ongoing (eg FIQUITEC – Programa Ciência Viva, FStudent, EchoShell). The 
remaining actions are to be increased and/or implemented continuously.
4. Ongoing, continuous implementation.

9.1.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
1. Média.
2. Média.
3. Alta.
4. Alta.

9.1.4. Priority (High, Medium, Low) 
1. Medium.
2. Medium.
3. High.
4. High.

9.1.5. Indicador de implementação 

1. Número de eventos extracurriculares (Aulas abertas, Seminários, Workshops, Visitas de estudo) por ano 
letivo.
2. Número de estágios de verão por ano letivo, nomeadamente para estudantes do 3º ano curricular.
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3.
3.1. Número de atividades/concursos organizadas para o ensino secundário por ano letivo.
3.2 Número de participações em eventos/competições por estudantes por ano letivo.
3.3. Organização de evento nacional, na área automóvel, em 2013/2014.
4. Número de protocolos assinados por ano letivo.

9.1.5. Implementation marker 
1. Number of extracurricular events (Open classes, seminars, workshops, study visits) per school year.
2. Number of summer internships per school year, particularly for students in the 3rd curricular year of the 
course.
3.
3.1. Number of activities/competitions organized for high school students each school year.
3.2 Number of participations in events/competitions, by students, each school year.
3.3. Organization of a national event (meeting) in the automotive area in 2013/2014.
4. Number of protocols signed by school year.

9.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade. 

9.2.1. Debilidades 

1. Elaboração recente do Manual de Apoio ao Sistema Interno de Garantia da Qualidade ainda com pouca 
divulgação e conhecimento da comunidade académica;
2. Dificuldades na concretização efetiva dos procedimentos e fluxos de informação descritos.

9.2.1. Weaknesses 

1. Recent completion of IPL’s support handbook on the Internal System of Quality Assurance, which is still 
virtually unknown to the academic community;
2. Difficulties in the implementation of the procedures and information flows. 

9.2.2. Proposta de melhoria 
1. Divulgação alargada do Manual de Apoio ao Sistema Interno de Garantia da Qualidade e sensibilização para 
os procedimentos inerentes ao Sistema Interno de Garantia da Qualidade.
2. Operacionalização na prática dos procedimentos e fluxos de informação definidos, recorrendo à divulgação 
e sensibilização dos responsáveis e intervenientes, monitorizando e avaliando a implementação do Sistema 
Interno de Garantia da Qualidade.

9.2.2. Improvement proposal 
1. Dissemination of IPL’s support handbook, and activities to raise awareness of the Internal System of Quality 
Assurance.
2. Application of the defined procedures and information flows, publicizing, and raising awareness of the 
people in charge and the participants, as well as supervising and assessing the implementation of the Internal 
System of Quality Assurance.

9.2.3. Tempo de implementação da medida 
1. Divulgação do Manual de Apoio ao Sistema Interno de Garantia da Qualidade – durante o último trimestre de 
2013 e primeiro trimestre de 2014.
2. Operacionalização do Sistema Interno de Garantia da Qualidade: o processo já se encontra em curso, no 
entanto para que se encontre em pleno funcionamento terá de decorrer algum tempo para que seja possível 
uma avaliação e aplicação de medidas corretivas. Prevê-se uma reavaliação do sistema no final do primeiro 
semestre de 2014.

9.2.3. Improvement proposal 
1. Dissemination of IPL’s support handbook on the Internal System of Quality Assurance – during the last 
trimester of 2013, and the first trimester of 2014;
2. Implementation of the Internal System of Quality Assurance: the process has already started. However, to be 
fully running it has to complete at least one cycle, which will allow its assessment and the application of 
corrective measures. A re-evaluation of the system will take place in the end of the first semester of 2014.

9.2.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
1. Alta – as ações já estão em curso.
2. Alta – as ações já estão em curso.

9.2.4. Priority (High, Medium, Low) 
1. High – actions are already running.
2. High – actions are already running.
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9.2.5. Indicador de implementação 
Manifestação de interesse à A3ES para apresentação de Pedido de Auditoria de Sistemas Internos de Garantia 
de Qualidade.

9.2.5. Implementation marker 
Submitting the Request for Auditing Internal Quality Assurance Systems to A3ES.

9.3 Recursos materiais e parcerias 

9.3.1. Debilidades 

1. Parte dos recursos laboratoriais existentes (equipamentos e software) apresentam já alguma 
desatualização.
2. Elevada utilização do Laboratório de Engenharia Automóvel em atividades pedagógicas, de diferentes ciclos 
de estudos na área automóvel do IPL, condiciona a sua utilização para atividades de I&D e prestação de 
serviços a entidades externas.
3. Poucas parcerias, através do intercâmbio de Estudantes e Docentes, com instituições de ensino nacionais e 
internacionais para potenciar a divulgação e internacionalização do curso.
4. Baixo envolvimento, com outras IES e entidades públicas ou privadas, em projetos de I&D no âmbito da área 
da Engenharia Automóvel, cofinanciados por programas nacionais e internacionais.

9.3.1. Weaknesses 
1. Some laboratory resources (equipment and software) already show some downgrade.
2. High operation of the Automotive Engineering Laboratory in educational activities from different IPL courses 
in the automotive area, condition its use for R&D and other services to external entities.
3. Few partnerships with national and international education institutions through the exchange of students 
and teachers, desirable for the dissemination and internationalization of the course.
4. Low involvement, with other HEIs and public or private entities, in R&D projects within the automotive 
engineering field, co-financed by national and international programs.

9.3.2. Proposta de melhoria 

1. Dinamizar o corpo docente e procurar participar/liderar em projetos de investigação científica e de 
desenvolvimento cofinanciados, que permitam a aquisição/atualização de equipamento laboratorial.
2.
2.1 Alargamento do Laboratório de Engenharia Automóvel, nomeadamente para criação de espaços (novo 
edifício) mais dedicados a atividades de I&D e de prestação de serviços a entidades externas.
2.2. Criar um Centro de Investigação na área da Engenharia Automóvel, em parceria com outra IES ou 
autónomo.
3. Procurar estabelecer mais parcerias com outras IES nacionais e internacionais, de forma autónoma ou ao 
abrigo de programas internacionais (Ex. Erasmus), e incentivar os docentes e estudantes a candidatarem-se a 
programas de mobilidade.
4. Incrementar parcerias e relações com o tecido empresarial público e privado, divulgando as competências e 
investigação realizada pelos docentes e o modo como a aplicar em casos reais (transferência de 
conhecimento para a comunidade).

9.3.2. Improvement proposal 

1. Motivate .faculty to participate/lead in R&D co-financed projects, providing the acquisition/update of 
laboratory equipment.
2.1.. Expansion (new building) of the Automotive Engineering Laboratory, with new spaces particularly 
dedicated to R&D and to provide services to external entities.
2.2. Create a Research Center in Automotive Engineering, in partnership with other HEIs or autonomously.
3 . Establish more and new partnerships with national and international educational institutions, independently 
or under international programs (eg Erasmus ), and encourage teachers and students to apply mobility 
programs.
4 . Increased number of partnerships and relations with external organizations, disseminating skills and 
research carried out by teachers and the way how these skills can be applied to real cases (transfer of 
knowledge to the community).

9.3.3. Tempo de implementação da medida 
1. Implementação contínua.
2.
2.1. Projetos e especialidades da proposta já aprovadas (aguarda financiamento para a sua execução).
2.2. Durante 2014/2015
3. Em curso, de implementação contínua.
4. Em curso, de implementação contínua.

9.3.3. Implementation time 
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1. Continuous implementation;
2.
2.1. Projects and specialties of the proposal already approved (waiting funding for its implementation).
2.2. During 2014/2015.
3. Ongoing, continuous implementation.
4. Ongoing, continuous implementation.

9.3.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
1. Média
2. Alta
3. Média
4. Média

9.3.4. Priority (High, Medium, Low) 
1. Medium
2. High
3. Medium
4. Medium

9.3.5. Indicador de implementação 
1. Número de participações em projetos de I&D cofinanciados.
2.
2.1. Construção do edifício.
2.2. Criação do Centro de Investigação na área da Engenharia Automóvel no IPL.
3. Número de estudantes e docentes em mobilidade.
4. Número de serviços (formação, ensaios laboratoriais, peritagens, pareceres…) prestados a entidades 
externas.

9.3.5. Implementation marker 

1. Number of participations in co-financed R&D projects.
2.
2.1. Construction of the building.
2.2. Creation of the Automobile Engineering Research Center in IPL.
3. Number of students and teachers in mobility.
4. Number of services (training, laboratory tests, expert valuations,...) provided to external entities.

9.4. Pessoal docente e não docente 

9.4.1. Debilidades 
1. Falta de apoio de pessoal não docente às tarefas mais administrativas.
2. Docentes acumulam muitas funções distintas, de lecionação, gestão e administração.
3. Devido à recente conclusão de doutoramento, existem ainda poucas sinergias entre o pessoal docente para 
a condução de processos de candidatura a projetos de investigação cofinanciados.
4. Nenhum docente possui o título de especialista. Saliente-se, no entanto, que há docentes com experiência 
no setor automóvel que têm os seus processos de pedido de título de especialista a decorrer. 

9.4.1. Weaknesses 
1. Lack of non-teaching staff for supporting the administrative tasks of the course.
2. Faculty accumulates various teaching and management tasks.
3. Due to the recent completion of doctorate degrees, there is still a need to create synergies and define 
strategies between faculty, to conduct research processes and applications to co-financed projects. 
4. There are no specialist teachers, to date. Nevertheless, there are teachers with experience in the automotive 
sector, that have already submitted their processes of demanding the title of specialist, which are ongoing.

9.4.2. Proposta de melhoria 
1. e 2. Pedido aos órgãos competentes de reforço de recursos humanos não docentes, para apoio à gestão 
administrativa do curso.
3. Marcação de reuniões para definição e alinhamento de estratégias científicas e de desenvolvimento na área 
automóvel, com vista à candidatura a projetos cofinanciados e/ou à procura de parcerias com entidades 
externas.
4. Propor a contratação de especialistas, em particular para a lecionação de componentes práticas de algumas 
UC específicas do curso.

9.4.2. Improvement proposal 
1. and 2. Request, to the competent organs, human resources to support the administrative tasks of the 
course.
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3. Arranging meetings for setting and aligning scientific and development strategies in the automotive area, 
with the objective of applying for co-financed projects and/or looking for partnerships with external entities.
4. Propose specialists hiring, particularly for specific practice lessons of some disciplines of the course.

9.4.3. Tempo de implementação da medida 

1. e 2. Imediata.
3. A partir de fevereiro de 2014.
4. No início de cada semestre, no âmbito da distribuição do serviço docente.

9.4.3. Implementation time 
1. e 2. Immediate.
3. From February 2014 on.
4. At the beginning of each semester, in the aim of the teaching service distribution.

9.4.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
1. e 2. Alta.
3. Média.
4. Baixa.

9.4.4. Priority (High, Medium, Low) 
1. e 2. High.
3. Medium.
4. Baixa.

9.4.5. Indicador de implementação 
1. e 2. Número de funcionários não docentes afetos a tarefas mais administrativas.
3. Número de participações em projetos de docentes em equipa.
4. Número de docentes especialistas.

9.4.5. Implementation marker 
1. e 2. Number of administrative staff supporting the course administrative tasks.
3. Number of participations in projects of faculty team.
4. Number of faculty specialists.

9.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem 

9.5.1. Debilidades 
1. Diferentes níveis de conhecimento base dos estudantes que ingressam no curso, devido à proveniência de 
diferentes regimes de ingresso.
2. Taxa de insucesso escolar em algumas UC de base (Ex. Matemática, Física, Química).
3. Falta de hábitos e métodos de estudo dos estudantes.
4. Devido ao não acompanhamento e/ou presença nas aulas, um conjunto significativo de estudantes não se 
submete à avaliação o que conduz a uma taxa de estudantes aprovados/inscritos muito inferior à taxa de 
aprovados/avaliados.
5. Taxa de abandono por insucesso escolar e/ou dificuldades socioeconómicas.

9.5.1. Weaknesses 
1 Students have different origins and levels of background knowledge.
2. Low success rate in some base disciplines of the course (Mathematics, Physics and Chemistry)
3. Inappropriate studying habits and methods of some students.
4. A significant number of students do not attend all classes of some disciplines, not allowing the work to 
progress in a sustained manner and not submitting to evaluation, which is revealed into a rate 
approved/registered much lower than the rate of approved/evaluated.
5. High abandonment rate due to academic failure and/or socioeconomic difficulties.

9.5.2. Proposta de melhoria 
1. e 2. Implementação e divulgação de programas de recuperação para algumas UC (Ex. Matemática Geral e 
Química e Materiais).
3. Em colaboração com os Serviços de Apoio ao Estudante (SAPE) do IPL, realização de sessões com 
exposição de algumas estratégias úteis para o estudo e de motivação para estudar.
4.
4.1. Inserção de uma unidade curricular no primeiro ano de Introdução à Engenharia Automóvel.
4.2. Estimular os estudantes a assistir às aulas através da exemplificação, nas diferentes áreas, da aplicação 
da matéria lecionada e respetivos exercícios na área da engenharia automóvel.
5. Sinalização e acompanhamento de casos de maior carência económica por parte da coordenação de curso, 
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dos delegados de curso e Núcleo de estudantes, para serem encaminhados e encontrar soluções junto dos 
Serviços de Ação Social do IPL.

9.5.2. Improvement proposal 
1. and 2. Dissemination and implementation of recovery programs for some disciplines (Ex. Mathematics and 
Chemistry and Materials).
3. In collaboration with IPL’s Student Support Services (SAPE), promote sessions to communicate some useful 
strategies and motivation to study.
4.
4.1. Insertion of a new curricular unit called Introduction to Automotive Engineering, in the 1st semester of the 
study cycle.
4.2. Encouraging students to attend classes giving examples and exercises of automotive applications in the 
different disciplines of the course.
5. Identification of students with greater economic difficulties and direct them to the social services of IPL.

9.5.3. Tempo de implementação da medida 
1. e 2. Em curso, de implementação contínua.
3. Em curso, de implementação contínua.
4.
4.1. Reformulação a levar a cabo após a avaliação da A3ES.
4.2. Ação em curso.
5. Em curso, de implementação contínua.

9.5.3. Implementation time 
1. e 2. Ongoing, continuous implementation.
3. Ongoing, continuous implementation.
4.
4.1. Curriculum restructuring to be undertaken after A3ES assessment.
4.2. Ongoing.
5. Ongoing, continuous implementation.

9.5.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

1. e 2. Alta.
3. Média
4.
4.1. Média.
4.2. Média.
5. Alta.

9.5.4. Priority (High, Medium, Low) 
1. e 2. High.
3. Medium.
4.
4.1. Medium.
4.2. Medium.
5. High.

9.5.5. Indicador de implementação 
1.e 2. Evolução do sucesso escolar nas UC onde os estudantes revelam maiores dificuldades.
3. Número de sessões realizadas em colaboração com o SAPE.
4. Evolução do sucesso escolar dos estudantes.
5. Número de estudantes carenciados com apoio.

9.5.5. Implementation marker 

1.e 2. Evolution of academic success in units where students reveal more difficulties.
3. Number of promoted sessions in collaboration with SAPE.
4. Evolution of students’ academic success.
5. Number of needy students with support.

9.6. Processos 

9.6.1. Debilidades 
1. Excesso de burocracia necessária à gestão administrativa do curso, nomeadamente tornando morosos os 
processos associados a aquisição/atualização de equipamentos laboratoriais.
2. Dificuldade em equilibrar a carga de trabalho dos estudantes entre as UC que privilegiam a realização de 
trabalhos práticos, nomeadamente no 3º ano curricular.
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3. Excesso de épocas de avaliação conduz a falta de planeamento das avaliações por parte dos estudantes.

9.6.1. Weaknesses 
1. Excessive bureaucracy necessary for the management of the course, namely making processes associated 
with acquisition/update of laboratory equipment lengthy and time consuming.
2. In particular in the 3rd academic year, it is sometimes difficult to balance the student’s workload among 
some disciplines that emphasize practical works.
3. Excessive number evaluation periods, which give students a false sense of security and some 
disorganization in the planning of their assessments.

9.6.2. Proposta de melhoria 
1. Procurar parcerias/projetos, com outras entidades, que permitam a atualização de equipamentos e 
aquisições sem sujeição aos processos de aquisição a que as instituições públicas estão obrigadas.
2.
2.1. Reduzir as horas de contacto no 3º ano curricular, privilegiando as UC de projeto final de curso.
2.2. Articular com os docentes um maior equilíbrio no número de trabalhos práticos
3. Elaborar estudo que mostre a taxa de sucesso escolar nas diferentes épocas, em particular nas épocas 
especiais. Partilhar os resultados com os estudantes e indicar para trabalharem continuamente e planearem, 
antes das respetivas épocas, a submissão à avaliação das respetivas UC de forma equilibrada.

9.6.2. Improvement proposal 
1. Browse partnerships/projects with other entities, enabling equipment upgrades and acquisitions without 
being subject the processes that public institutions are subjected to.
2.
2.1. Reduce the contact hours on the 3rd academic year, favoring the final course project units.
2.2. Coordinate with teachers a better balance in the number of practical works.
3. Elaborate study demonstrating the success rate during different assessment periods, namely in special 
ones. Share results with students and encourage them to work continuously and try to obtain approval in 
continuous/periodic assessment periods.

9.6.3. Tempo de implementação da medida 
1. Em curso, implementação contínua.
2.
2.1. Reformulação a levar a cabo após a avaliação da A3ES.
2.2. Em curso, de implementação contínua.
3. Em curso, de implementação contínua.

9.6.3. Implementation time 
1. Ongoing, continuous implementation.
2.
2.1. Curriculum restructuring to be undertaken after A3ES assessment.
2.2. Ongoing, continuous implementation.
3. Ongoing, continuous implementation.

9.6.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
1. Alta.
2. Média.
3. Média.

9.6.4. Priority (High, Medium, Low) 
1. High.
2. Medium.
3. Medium.

9.6.5. Indicador de implementação 
1. Número de projetos/parcerias com entidades externas e respetiva mais-valia para o curso.
2.
2.1. Evolução do sucesso escolar dos estudantes.
2.2. Número real de horas de trabalho por UC de acordo com os respetivos ECTS.
3. Evolução do sucesso escolar dos estudantes.

9.6.5. Implementation marker 
1. Number of projects/partnerships with external entities and respective added value for the course.
2.
2.1. Evolution of students’ academic success.
2.2. Effective number of working hours per unit according to the respective ECTS.
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3. Evolution of students’ academic success.

9.7. Resultados 

9.7.1. Debilidades 
1. Decréscimo do número de candidatos ao curso e de estudantes colocados.
2. Resultados de sucesso escolar e número de estudantes que concluem o curso em 3 anos.
3. Baixo nível de internacionalização do curso.
4. Baixo envolvimento em projetos e consequente baixo nível de publicações científicas na área específica do 
curso.

9.7.1. Weaknesses 
1. Decrease in the number of applicants and new enrolled students.
2. Results of students’ academic success and number of students completing the course in three years.
3. Low level of internationalization of the course.
4. Low involvement in projects and consequent low level of scientific publications in the specific area of the 
course.

9.7.2. Proposta de melhoria 
1. Aumento de ações de publicitação do curso, nomeadamente pela realização de atividades em parceria com 
escolas secundárias e pela participação/promoção em eventos na área automóvel a nível nacional.
2. Incentivar os estudantes a estudar, nomeadamente através de ações em articulação com os Serviços de 
Apoio ao Estudante (SAPE) do IPL.
3. Incentivar docentes e estudantes a candidatarem-se a programas de mobilidade e pesquisar outras IES, com 
esta área de formação, com as quais se possam promover ações de mobilidade dos mesmos.
4. Potenciar sinergias entre os docentes do curso, na sua maioria recém doutorados, no sentido de 
elaboração/procura de candidaturas a projetos/parcerias em áreas estrategicamente definidas no âmbito da 
área científica do curso.

9.7.2. Improvement proposal 
1. Increase course advertising actions, especially by carrying out activities in partnership with secondary 
schools and through participation/promotion of national events in the automotive area.
2. Encourage students to study, especially through actions in conjunction with IPL’s Student Support Services 
(SAPE).
3. Encourage teachers and students to apply for exchange and research programs with other HEIs.
4. Potential synergies among faculty in the sense of drawing/looking for applications of projects/partnerships 
in areas strategically set within the scientific area of the course.

9.7.3. Tempo de implementação da medida 
1. Em curso, de implementação contínua.
2. Em curso, de implementação contínua.
3. Em curso, de implementação contínua.
4. A partir de fevereiro de 2014.

9.7.3. Implementation time 
1. Ongoing, continuous implementation.
2. Ongoing, continuous implementation.
3. Ongoing, continuous implementation
4. From February 2014 on.

9.7.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
1. Alta.
2. Média.
3. Média.
4. Alta.

9.7.4. Priority (High, Medium, Low) 
1. High.
2. Medium.
3. Medium.
4. High.

9.7.5. Indicador de implementação 

1. Evolução do número de candidatos ao curso.
2. Evolução do sucesso académico dos estudantes.
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3. Número de estudantes e docentes envolvidos em programas de mobilidade.
4. Número de projetos e parcerias com participação de docentes do curso.

9.7.5. Implementation marker 
1. Evolution of the number of applicants to the course.
2. Evolution of students’ academic success.
3. Number of students and teachers involved in mobility programs.
4. Number of projects and partnerships with participation of faculty members.

10. Proposta de reestruturação curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular 

10.1.1. Síntese das alterações pretendidas 

A comissão científica do ciclo de estudos considera que o atual plano curricular se encontra coerente com os 
objetivos de formação superior nesta área da Engenharia Automóvel.
Não obstante, na análise SWOT (secção 8) e nas consequentes ações de melhoria propostas, em particular na 
secção 9.5.2., é proposta a inserção de uma UC no primeiro ano de “Introdução à Engenharia Automóvel”, 
como medida de integração e estímulo dos estudantes.
Também nas ações de melhoria (secção 9.6.2.), é proposta a redução das horas de contacto do 3o ano 
curricular de modo a privilegiar as UC de Projeto. Dado o número de seminários extracurriculares realizados 
no âmbito do curso, esta alteração passará pela eliminação da UC de Seminário e, assim, da redistribuição dos 
respetivos ECTS pelas UC de Projeto.
A comissão entendeu proceder a estas e/ou outras alterações após e de acordo com o resultado da avaliação, 
pela A3ES, do ciclo de estudos a que este relatório diz respeito.

10.1.1. Synthesis of the intended changes 
The scientific commission considers that the current curriculum is consistent with the goals of the Automotive 
Engineering graduation course.
Nevertheless, in the SWOT analysis (Section 8) and the consequent improvement actions, in particular in 
section 9.5.2., it is proposed the insertion of a new UC "Introduction to Automotive Engineering", in the first 
year, as a measure of integration and stimulus of new students.
Also in the aim of improvement actions (section 9.6.2), it is proposed the reduction of contact hours in the 
courses’ 3rd academic year, in order to privilege final project UCs. Given the number of extracurricular 
seminars within the course, this change can take place by the eliminating the Seminar UC, and thus the 
redistribution of the respective ECTS by Project UCs.
The commission decided to make these and/or other changes after and according to the A3ES evaluation 
result, which this report relates to.

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida

Mapa XI - Nova estrutura curricular pretendida

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Automóvel

10.1.2.1. study programme:
Automotive Engineering

10.1.2.2. Grau:
Licenciado

10.1.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

10.1.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

<no answer>
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<sem resposta>

10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII – Novo plano de estudos

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Automóvel

10.2.1. Study programme:
Automotive Engineering

10.2.2. Grau:
Licenciado

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
<sem resposta>

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
<no answer>

<sem resposta>

10.3. Fichas curriculares dos docentes

Mapa XIII

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
<sem resposta>

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*

(0 Items) 0 0

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades 
Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours (3)

Horas Contacto / 
Contact Hours (4) ECTS Observações / 

Observations (5)

(0 Items)
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10.3.4. Categoria:
<sem resposta>

10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

<sem resposta>

10.3.6. Ficha curricular de docente:
<sem resposta>

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades 
curriculares novas)

Mapa XIV

10.4.1.1. Unidade curricular:
<sem resposta>

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

<sem resposta>

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
<no answer>

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
<sem resposta>

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

<no answer>

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>

10.4.1.5. Syllabus:
<no answer>

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
<sem resposta>

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
<no answer>

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

<sem resposta>

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
<no answer>

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

<sem resposta>

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

<no answer>
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10.4.1.9. Bibliografia principal:
<sem resposta>
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