
NCE/11/01721 — Apresentação do pedido 
- Novo ciclo de estudos 

Apresentação do pedido 

Perguntas A1 a A4 

A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora: 
Maiêutica – Cooperativa De Ensino Superior, C.R.L. 

 
A1.a. Descrição da Instituição de ensino superior / Entidade instituidora 

Maiêutica – Cooperativa De Ensino Superior, C.R.L. 

 
A2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.): 

Instituto Superior Da Maia 

 
A2.a. Descrição da Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.): 

Instituto Superior Da Maia 

 
A3. Ciclo de estudos: 

Tecnologias da Informação e Comunicação Multimédia 

 
A3. Study cycle: 

Information Technology and Multimedia Communication 

 
A4. Grau: 

Mestre 

 

Perguntas A5 a A10 

A5. Área científica predominante do ciclo de estudos: 
Multimédia 

 
A5. Main scientific area of the study cycle: 

Multimedia 

 
A6.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março 
(CNAEF).  

213 

 
A6.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos de acordo com a Portaria n.º 256/2005 de 16 de Março 
(CNAEF), se aplicável.  

481 

 
A6.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos de acordo com a Portaria n.º 256/2005 de 16 de 
Março (CNAEF), se aplicável.  

523 

 
A7. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau: 

100 

 
A8. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006): 

2 semestres mais 2 trimestres 
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A8. Duration of the study cycle (art.º 3 DL-74/2006): 

2 semesters plus 2 trimesters 

 
A9. Número de vagas proposto: 

32 

 
A10. Condições de acesso e ingresso: 

Licenciatura em área relacionada com a multimédia, a informática ou as telecomunicações. 

 
A10. Entry Requirements: 

BSc degree in multimedia, informatics or telecommunications. 

 

Pergunta A11 

Pergunta A11 

A11. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o 
ciclo de estudos se estrutura (se aplicável): 

Sim (por favor preencha a tabela seguinte 11.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras) 

 

A11.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ... (se aplicável) 

A12. Estrutura curricular 

Anexo I - Ramo Multimedia Production 

A12.1. Ciclo de Estudos: 
Tecnologias da Informação e Comunicação Multimédia 

 
A12.1. Study Cycle: 

Information Technology and Multimedia Communication 

 
A12.2. Grau: 

Mestre 

 
A12.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável) 

Ramo Multimedia Production 

 
A12.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable) 

Branch Produção Multimédia 

 

A11.1. 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 
organization of alternative paths compatible with the structure of the study cycle (if applicable)

Ramos/Opções/... (se aplicável): Branches/Options/... (if applicable):

Produção Multimédia Multimedia Production

Informática Informatics

Segurança e privacidade Security and privacy

Telecomunicações Telecommunications

A12.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and 
credits that must be obtained for the awarding of the degree

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

ECTS Optativos* / Optional 
ECTS*
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Anexo I - Ramo Informática 

A12.1. Ciclo de Estudos: 
Tecnologias da Informação e Comunicação Multimédia 

 
A12.1. Study Cycle: 

Information Technology and Multimedia Communication 

 
A12.2. Grau: 

Mestre 

 
A12.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável) 

Ramo Informática 

 
A12.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable) 

Branch Informatics 

 

Anexo I - Ramo Segurança e privacidade 

A12.1. Ciclo de Estudos: 
Tecnologias da Informação e Comunicação Multimédia 

 
A12.1. Study Cycle: 

Information Technology and Multimedia Communication 

 
A12.2. Grau: 

Mestre 

 
A12.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável) 

Ramo Segurança e privacidade 

 
A12.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable) 

Branch Security and privacy 

 

Multimédia / Multimedia MUL / MUL 75 0

Direito / Law DIR / LAW 5 0

Economia / Economics ECN / ECN 5 0

Informática / Informatics INF / INF 5 0

Investigação / Research INV / RES 5 0

Telecomunicações / Telecommunications TEL / TEL 5 0

(6 Items)  100 0

A12.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and 
credits that must be obtained for the awarding of the degree

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

ECTS Optativos* / Optional 
ECTS*

Multimédia / Multimedia MUL / MUL 5 0

Direito / Law DIR / LAW 5 0

Economia / Economics ECN / ECN 5 0

Informática / Informatics INF / INF 75 0

Investigação / Research INV / RES 5 0

Telecomunicações / Telecommunications TEL / TEL 5 0

(6 Items)  100 0
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Anexo I - Ramo Telecomunicações 

A12.1. Ciclo de Estudos: 
Tecnologias da Informação e Comunicação Multimédia 

 
A12.1. Study Cycle: 

Information Technology and Multimedia Communication 

 
A12.2. Grau: 

Mestre 

 
A12.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável) 

Ramo Telecomunicações 

 
A12.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable) 

Branch Telecommunications 

 

Perguntas A13 e A14 

A13. Regime de funcionamento: 
Pós Laboral 

 
A13.1. Se outro, especifique: 

<sem resposta> 

 
A13.1. If other, specify: 

<no answer> 

 
A14. Observações: 

Este mestrado consolida no âmbito de um único curso as componentes principais de 3 mestrados que 

A12.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and 
credits that must be obtained for the awarding of the degree

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

ECTS Optativos* / Optional 
ECTS*

Multimédia / Multimedia MUL / MUL 5 0

Direito / Law DIR / LAW 5 0

Economia / Economics ECN / ECN 5 0

Informática / Informatics INF / INF 70 0

Investigação / Research INV / RES 5 0

Telecomunicações / Telecommunications TEL / TEL 5 0

Psicologia / Psychology PSI / PSY 5 0

(7 Items)  100 0

A12.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and 
credits that must be obtained for the awarding of the degree

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

ECTS Optativos* / Optional 
ECTS*

Multimédia / Multimedia MUL / MUL 5 0

Direito / Law DIR / LAW 5 0

Economia / Economics ECN / ECN 5 0

Informática / Informatics INF / INF 5 0

Investigação / Research INV / RES 5 0

Telecomunicações / Telecommunications TEL / TEL 75 0

(6 Items)  100 0
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estavam até ao momento em funcionamento no ISMAI, o mestrado em Comunicação Multimédia, o mestrado 
em Sistemas de Informação e Software, e o mestrado em Sistemas e Redes, mestrados esses que se pretende 
eliminar, substituindo-os aos 3 por este mestrado que terá 4 ramos (especializações). Esses 3 mestrados 
tiveram alguma procura mas não a suficiente para funcionarem em regime normal (só tiveram uma edição) e 
padecem do defeito de representarem formações generalistas, pelo que existindo concorrência de instituições 
de ensino com mais renome nestas áreas existe dificuldade em captar alunos em quantidade suficiente para 
garantir a viabilidade económica. 
 
Mudando de estratégia o ISMAI pretende com este mestrado, que possui uma componente de formação muito 
mais prática, substituindo a dissertação por projecto e reduzindo de 120 para 100 ECTS, não só atrair um outro 
tipo de alunos como também garantir que a formação está muito mais focada ao adoptar como tema do 
mestrado as Redes de Nova Geração (redes baseadas em fibra óptica se bem que incluindo as comunicações 
radio) a funcionarem no formato de redes abertas, isto é, redes em que existe uma separação entre quem 
constrói e mantém a infraestrutura da rede e quem coloca conteúdos, produtos e serviços a funcionar sobre 
essa rede. As 4 especializações do mestrado cobrem as áreas da criação de conteúdos multimédia, o 
desenvolvimento de serviços avançados de telecomunicações, preocupações com segurança e privacidade, o 
desenvolvimento de software com uma arquitectura orientada aos serviços e o desenvolvimento de serviços e 
conteúdos para dispositivos móveis. 
 
A área de telecomunicações do mestrado irá recorrer ao centro de formação avançada em telecomunicações 
recentemente criado no ISMAI em parceria com a Alcatel-Lucent e a Associação Porto Digital, e as 4 áreas irão 
utilizar a rede de fibra óptica da cidade do Porto gerida pela Associação Porto Digital e que se encontra 
directamente ligada ao anel de fibra óptica que inclui o ISMAI e o TecMaia - Parque de Ciência e Tecnologia da 
Maia. No âmbito da área da criação de conteúdos multimédia recorrer-se-á igualmente a um canal de televisão 
IPTV que para além de estar disponível na internet neste momento já se encontra a ser distribuído por fibra 
óptica para cerca de 4000 habitações na cidade do Porto, sendo portanto um bom banco de ensaios para 
projectos de criação e distribuição de conteúdos áudio-visuais. 
 
A rede de acesso aberto criada em 2006 pela Associação Porto Digital está a ser expandida e gerida por uma 
equipa de docentes do ISMAI. Ao combinar no âmbito das 4 especializações deste mestrado os conteúdos, o 
software, a segurança/privacidade, e as telecomunicações, espera-se desenvolver sinergias e criar equipas 
multi-disciplinares para o desenvolvimento de projectos de investigação aplicada que permitam o 
aparecimento de novos tipos de conteúdos e serviços. 

 
A14. Observations: 

This Masters consolidates under a single course the main components of 3 masters degrees that up to now 
were being offered at ISMAI, the Masters in Multimedia Communication, the Masters in Information Systems 
and Software, and the Masters in Systems and Networks. The idea is to eliminate those 3 masters and to 
replace them with this new Masters that has 4 branches (specialties). Those 3 masters have had some demand 
but not enough to function under normal conditions (they had only one edition) and suffer from the defect that 
they represent generic training, so there is strong competition from better renown schools in these areas, 
therefore ISMAI has difficulty in capturing enough students to ensure the economic viability of those courses. 
 
Changing strategy ISMAI tries with this Masters, that has a much more practical orientation, that replaces the 
dissertation with a project, and that reduces from 120 to 100 ECTS, not only to attract a different type of 
student but also to ensure that the training is much more focused by adopting as the Masters theme Next 
Generation Networks (optical-based networks although including radio communications) functioning in the 
format of open access networks, i.e., networks that have a clear separation between those that build and 
maintain the network infrastructure and those who place on the network digital contents, products and 
services. The four branches of this master's degree cover the areas of multimedia content creation for these 
types of networks, software development with a service-oriented architecture and development of services and 
digital contents for mobile devices, concerns with security and privacy, and the development of advanced 
telecommunications services. 
 
The telecommunication's branch will use the center for advanced training in telecommunications (Service 
Routing Certification) recently created at ISMAI in partnership with Alcatel-Lucent and the Digital Porto 
Association. The four branches will use the fiber-based network of the city of Porto managed by the Digital 
Porto Association and which is directly connected to the fiber-optic ring that includes ISMAI and TecMaia - the 
Park of Science and Technology of Maia. The branch of multimedia content creation will make use of a local 
IPTV channel that not only is available on the Internet but also at this time is already being fiber-distributed to 
about 4000 homes in the city of Oporto, and that therefore is a good testbed for projects that create and 
distribute digital contents. 
 
The open access network created in 2006 by the Digital Porto Association is being expanded and managed by 
a team of teachers from ISMAI. By combining in the four specialties of this Master digital contents, software, 
security/privacy, and telecommunications, it is hoped that synergies will appear and that multi-disciplinary 
teams will tackle research and development projects that will enable the emergence of new types of content 
and services for this type of networks. 
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Instrução do pedido 

1. Formalização do pedido 

1.1. Deliberações 

Anexo II - Conselho Pedagógico 

1.1.1. Órgão ouvido: 
Conselho Pedagógico 

 
1.1.2. Cópia de acta (ou extrato de acta) ou deliberação deste orgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB): 

1.1.2._DeliberacaoConselhoPedagogico-TICM.pdf 

Anexo II - Conselho Científico 

1.1.1. Órgão ouvido: 
Conselho Científico 

 
1.1.2. Cópia de acta (ou extrato de acta) ou deliberação deste orgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB): 

1.1.2._DeliberacaoConselhoCientifico-TICM.pdf 

Anexo II - Presidente do Instituto Superior da Maia 

1.1.1. Órgão ouvido: 
Presidente do Instituto Superior da Maia 

 
1.1.2. Cópia de acta (ou extrato de acta) ou deliberação deste orgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB): 

1.1.2._declaracaoPresidenteISMAI-TICM.pdf 

1.2. Docente responsável 

1.2. Docente responsável pela coordenação da implementação do ciclo de estudos  
A respectiva ficha curricular deve ser apresentada no Anexo V. 

Alexandre Valente da Conceição Pereira de Sousa 

 

2. Plano de estudos 

Anexo III - Ramo Produção Multimédia - 1º ano / 1º semestre 

2.1. Ciclo de Estudos: 
Tecnologias da Informação e Comunicação Multimédia 

 
2.1. Study Cycle: 

Information Technology and Multimedia Communication 

 
2.2. Grau: 

Mestre 

 
2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável) 

Ramo Produção Multimédia 

 
2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable) 

Branch Multimedia Production 

 
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular: 
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1º ano / 1º semestre 

 
2.4. Curricular year/semester/trimester: 

1st year / 1st semester 

 

Anexo III - Ramo Informática - 1º ano / 1º semestre 

2.1. Ciclo de Estudos: 
Tecnologias da Informação e Comunicação Multimédia 

 
2.1. Study Cycle: 

Information Technology and Multimedia Communication 

 
2.2. Grau: 

Mestre 

 
2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável) 

Ramo Informática 

 
2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable) 

Branch Informatics 

 
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular: 

1º ano / 1º semestre 

 
2.4. Curricular year/semester/trimester: 

1st year / 1st semester 

 

2.5. 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)

Empreendedorismo e inovação 
tecnológica / Entrepreneurship and 
technological innovation

ECN / ECN Semestral / 
Semester 125 TP - 40 5 nenhuma / none

Comunicação Multimédia / Multimedia 
Communication MUL / MUL Semestral / 

Semester 125 TP - 40 5 nenhuma / none

Segurança e Privacidade / Security 
and Privacy

INF / INF Semestral / 
Semester

125 TP - 40 5 nenhuma / none

Redes de Nova Geração de Acesso 
Aberto / Open Access Next 
Generation Networks

TEL / TEL Semestral / 
Semester

125 TP - 40 5 nenhuma / none

Pré-produção e Produção de 
Conteúdos Audiovisuais / Pre-
production & Production Audiovisual 
Content

MUL / MUL Semestral / 
Semester 125 TP - 40 5 nenhuma / none

Multimédia para a Educação e o 
Ensino a Distância / Multimedia 
Education and Distance Learning

MUL / MUL
Semestral / 
Semester 125 TP - 40 5 nenhuma / none

(6 Items)       

2.5. 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)

Empreendedorismo e inovação 
tecnológica / Entrepreneurship and 
technological innovation

ECN / ECN
Semestral / 
Semester 125 TP - 40 5 nenhuma / none
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Anexo III - Ramo Segurança e privacidade - 1º ano / 1º semestre 

2.1. Ciclo de Estudos: 
Tecnologias da Informação e Comunicação Multimédia 

 
2.1. Study Cycle: 

Information Technology and Multimedia Communication 

 
2.2. Grau: 

Mestre 

 
2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável) 

Ramo Segurança e privacidade 

 
2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable) 

Branch Security and privacy 

 
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular: 

1º ano / 1º semestre 

 
2.4. Curricular year/semester/trimester: 

1st year / 1st semester 

 

Anexo III - Ramo Telecomunicações - 1º ano / 1º semestre 

Comunicação Multimédia / 
Multimedia Communication

MUL / MUL Semestral / 
Semester

125 TP - 40 5 nenhuma / none

Segurança e Privacidade / Security 
and Privacy INF / INF

Semestral / 
Semester 125 TP - 40 5 nenhuma / none

Redes de Nova Geração de Acesso 
Aberto / Open Access Next 
Generation Networks

TEL / TEL
Semestral / 
Semester 125 TP - 40 5 nenhuma / none

Geoinformática / Geoinformatics INF / INF
Semestral / 
Semester 125 TP - 40 5 nenhuma / none

Métodos Ágeis de Engenharia de 
Software / Agile Methods in 
Software Engineering

INF / INF
Semestral / 
Semester 125 TP - 40 5 nenhuma / none

(6 Items)       

2.5. 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)

Empreendedorismo e inovação 
tecnológica / Entrepreneurship and 
technological innovation

ECN / ECN Semestral / 
Semester

125 TP - 40 5 nenhuma / none

Comunicação Multimédia / 
Multimedia Communication

MUL / MUL Semestral / 
Semester

125 TP - 40 5 nenhuma / none

Segurança e Privacidade / Security 
and Privacy INF / INF

Semestral / 
Semester 125 TP - 40 5 nenhuma / none

Redes de Nova Geração de Acesso 
Aberto / Open Access Next 
Generation Networks

TEL / TEL
Semestral / 
Semester 125 TP - 40 5 nenhuma / none

Criptografia Aplicada / Applied 
Cryptography INF / INF

Semestral / 
Semester 125 TP - 40 5 nenhuma / none

Psicologia da Segurança / 
Psychology of Security

PSI / PSY Semestral / 
Semester

125 TP - 40 5 nenhuma / none

(6 Items)       
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2.1. Ciclo de Estudos: 
Tecnologias da Informação e Comunicação Multimédia 

 
2.1. Study Cycle: 

Information Technology and Multimedia Communication 

 
2.2. Grau: 

Mestre 

 
2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável) 

Ramo Telecomunicações 

 
2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable) 

Branch Telecommunications 

 
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular: 

1º ano / 1º semestre 

 
2.4. Curricular year/semester/trimester: 

1st year / 1st semester 

 

Anexo III - Ramo Produção Multimédia - 1º ano / 2º semestre 

2.1. Ciclo de Estudos: 
Tecnologias da Informação e Comunicação Multimédia 

 
2.1. Study Cycle: 

Information Technology and Multimedia Communication 

 
2.2. Grau: 

Mestre 

 
2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável) 

Ramo Produção Multimédia 

 
2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable) 

Branch Multimedia Production 

2.5. 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)

Empreendedorismo e inovação 
tecnológica / Entrepreneurship and 
technological innovation

ECN / ECN Semestral / 
Semester 125 TP - 40 5 nenhuma / none

Comunicação Multimédia / 
Multimedia Communication MUL / MUL Semestral / 

Semester 125 TP - 40 5 nenhuma / none

Segurança e Privacidade / Security 
and Privacy

INF / INF Semestral / 
Semester

125 TP - 40 5 nenhuma / none

Redes de Nova Geração de Acesso 
Aberto / Open Access Next 
Generation Networks

TEL / TEL Semestral / 
Semester

125 TP - 40 5 nenhuma / none

Comunicação de Dados e Redes / 
Data Communication and Networks

TEL / TEL Semestral / 
Semester

125 TP - 40 5 nenhuma / none

Gestão e Monitorização de Redes / 
Network Management and 
Monitoring

TEL / TEL Semestral / 
Semester

125 TP - 40 5 nenhuma / none

(6 Items)       
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2.4. Ano/semestre/trimestre curricular: 

1º ano / 2º semestre 

 
2.4. Curricular year/semester/trimester: 

1st year / 2nd semester 

 

Anexo III - Ramo Informática - 1º ano / 2º semestre 

2.1. Ciclo de Estudos: 
Tecnologias da Informação e Comunicação Multimédia 

 
2.1. Study Cycle: 

Information Technology and Multimedia Communication 

 
2.2. Grau: 

Mestre 

 
2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável) 

Ramo Informática 

 
2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable) 

Branch Informatics 

 
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular: 

1º ano / 2º semestre 

 
2.4. Curricular year/semester/trimester: 

1st year / 2nd semester 

 

2.5. 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)

Metodologias de Investigação 
Científica Aplicada / Methodologies 
for Applied Scientific Research

INV / RES
Semestral / 
Semester 125 TP - 40 5 nenhuma / none

Direito Autor Propriedade 
Intelectual Quadro Regulamentar 
UE / Copyright IPR EU Regulatory 
Framework

DIR / LAW Semestral / 
Semester

125 TP - 40 5 nenhuma / none

Mobilidade, Redes Sociais e 
Criação Colaborativa / Mobility, 
Social Networks & Collaborative 
Creation

MUL / MUL Semestral / 
Semester

125 TP - 40 5 nenhuma / none

Processos Criativos / Criative 
Processes MUL / MUL

Semestral / 
Semester 125 TP - 40 5 nenhuma / none

Rodagem / Shooting MUL / MUL Semestral / 
Semester

125 TP - 40 5 nenhuma / none

Montagem e Edição / Editing MUL / MUL
Semestral / 
Semester 125 TP - 40 5 nenhuma / none

(6 Items)       

2.5. 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)

Metodologias de Investigação 
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Anexo III - Ramo Segurança e privacidade - 1º ano / 2º semestre 

2.1. Ciclo de Estudos: 
Tecnologias da Informação e Comunicação Multimédia 

 
2.1. Study Cycle: 

Information Technology and Multimedia Communication 

 
2.2. Grau: 

Mestre 

 
2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável) 

Ramo Segurança e privacidade 

 
2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable) 

Branch Security and privacy 

 
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular: 

1º ano / 2º semestre 

 
2.4. Curricular year/semester/trimester: 

1st year / 2nd semester 

 

Científica Aplicada / Methodologies 
for Applied Scientific Research

INV / RES Semestral / 
Semester

125 TP - 40 5 nenhuma / none

Direito Autor Propriedade 
Intelectual Quadro Regulamentar 
UE / Copyright IPR EU Regulatory 
Framework

DIR / LAW
Semestral / 
Semester 125 TP - 40 5 nenhuma / none

Gestão da Segurança da 
Informação / Management of 
Information Security

INF / INF Semestral / 
Semester

125 TP - 40 5 nenhuma / none

Aplicações Móveis e Serviços 
Baseados na Localização / Mobile 
Applications & Location Based 
Services

INF / INF Semestral / 
Semester 125 TP - 40 5 nenhuma / none

Computação em Nuvem e 
Arquitecturas Distribuídas / Cloud 
Computing and Distributed 
Architectures

INF / INF Semestral / 
Semester

125 TP - 40 5 nenhuma / none

Arquitectura Orientada a Serviços / 
Service Oriented Architecture INF / INF

Semestral / 
Semester 125 TP - 40 5 nenhuma / none

(6 Items)       

2.5. 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)

Metodologias de Investigação 
Científica Aplicada / Methodologies 
for Applied Scientific Research

INV / RES
Semestral / 
Semester 125 TP - 40 5 nenhuma / none

Direito Autor Propriedade 
Intelectual Quadro Regulamentar 
UE / Copyright IPR EU Regulatory 
Framework

DIR / LAW
Semestral / 
Semester 125 TP - 40 5 nenhuma / none

Gestão da Segurança da 
Informação / Management of 
Information Security

INF / INF Semestral / 
Semester

125 TP - 40 5 nenhuma / none

Segurança Distribuída / Distributed 
Security

INF / INF Semestral / 
Semester

125 TP - 40 5 nenhuma / none

Computação Segura / Secure INF / INF Semestral / 125 TP - 40 5 nenhuma / none
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Anexo III - Ramo Telecomunicações - 1º ano / 2º semestre 

2.1. Ciclo de Estudos: 
Tecnologias da Informação e Comunicação Multimédia 

 
2.1. Study Cycle: 

Information Technology and Multimedia Communication 

 
2.2. Grau: 

Mestre 

 
2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável) 

Ramo Telecomunicações 

 
2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable) 

Branch Telecommunications 

 
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular: 

1º ano / 2º semestre 

 
2.4. Curricular year/semester/trimester: 

1st year / 2nd semester 

 

Anexo III - Ramo Produção Multimédia - 2º ano / 1º trimestre 

2.1. Ciclo de Estudos: 
Tecnologias da Informação e Comunicação Multimédia 

 
2.1. Study Cycle: 

Computing Semester

Aplicações baseadas em 
Protocolos Seguros / Applications 
using Secure Protocols

INF / INF Semestral / 
Semester

125 TP - 40 5 nenhuma / none

(6 Items)       

2.5. 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)

Metodologias de Investigação 
Científica Aplicada / Methodologies 
for Applied Scientific Research

INV / RES Semestral / 
Semester

125 TP - 40 5 nenhuma / none

Direito Autor Propriedade Intelectual 
Quadro Regulamentar UE / Copyright 
IPR EU Regulatory Framework

DIR / LAW Semestral / 
Semester

125 TP - 40 5 nenhuma / none

Serviços de Telecomunicações de 
Nova Geração / Next Generation 
Telecommunication Services

TEL / TEL
Semestral / 
Semester 125 TP - 40 5 nenhuma / none

Tecnologias de Rede de Acesso / 
Technologies for the Access Network TEL / TEL

Semestral / 
Semester 125 TP - 40 5 nenhuma / none

Redes de Sensores em Ambientes 
Inteligentes / Sensor Networks in 
Smart Environments

TEL / TEL
Semestral / 
Semester 125 TP - 40 5 nenhuma / none

Tecnologias de Rede de Transporte / 
Technologies for the Transport 
Network

TEL / TEL Semestral / 
Semester 125 TP - 40 5 nenhuma / none

(6 Items)       
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Information Technology and Multimedia Communication 

 
2.2. Grau: 

Mestre 

 
2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável) 

Ramo Produção Multimédia 

 
2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable) 

Branch Multimedia Production 

 
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular: 

2º ano / 1º trimestre 

 
2.4. Curricular year/semester/trimester: 

2nd year / 1st trimester 

 

Anexo III - Ramo Informática - 2º ano / 1º trimestre 

2.1. Ciclo de Estudos: 
Tecnologias da Informação e Comunicação Multimédia 

 
2.1. Study Cycle: 

Information Technology and Multimedia Communication 

 
2.2. Grau: 

Mestre 

 
2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável) 

Ramo Informática 

 
2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable) 

Branch Informatics 

 
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular: 

2º ano / 1º trimestre 

 
2.4. Curricular year/semester/trimester: 

2nd year / 1st trimester 

 

2.5. 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 de Produção 
Multimédia I / Multimedia 
Production Project I

MUL / MUL Trimestral/Trimester 500 TP - 160 20 nenhuma / none

(1 Item)       

2.5. 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 de Informática 
I / Informatics Project I INF / INF Trimestral/Trimester 500 TP - 160 20 nenhuma / none

(1 Item)       
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Anexo III - Ramo Segurança e privacidade - 2º ano / 1º trimestre 

2.1. Ciclo de Estudos: 
Tecnologias da Informação e Comunicação Multimédia 

 
2.1. Study Cycle: 

Information Technology and Multimedia Communication 

 
2.2. Grau: 

Mestre 

 
2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável) 

Ramo Segurança e privacidade 

 
2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable) 

Branch Security and privacy 

 
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular: 

2º ano / 1º trimestre 

 
2.4. Curricular year/semester/trimester: 

2nd year / 1st trimester 

 

Anexo III - Ramo Telecomunicações - 2º ano / 1º trimestre 

2.1. Ciclo de Estudos: 
Tecnologias da Informação e Comunicação Multimédia 

 
2.1. Study Cycle: 

Information Technology and Multimedia Communication 

 
2.2. Grau: 

Mestre 

 
2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável) 

Ramo Telecomunicações 

 
2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable) 

Branch Telecommunications 

 
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular: 

2º ano / 1º trimestre 

 
2.4. Curricular year/semester/trimester: 

2nd year / 1st trimester 

 

2.5. 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 de Segurança e 
privacidade I / Security and 
privacy Project I

INF / INF Trimestral/Trimester 500 TP - 160 20 nenhuma / none

(1 Item)       
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Anexo III - Ramo Produção Multimédia - 2º ano / 2º trimestre 

2.1. Ciclo de Estudos: 
Tecnologias da Informação e Comunicação Multimédia 

 
2.1. Study Cycle: 

Information Technology and Multimedia Communication 

 
2.2. Grau: 

Mestre 

 
2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável) 

Ramo Produção Multimédia 

 
2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable) 

Branch Multimedia Production 

 
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular: 

2º ano / 2º trimestre 

 
2.4. Curricular year/semester/trimester: 

2nd year / 2nd trimester 

 

Anexo III - Ramo Informática - 2º ano / 2º trimestre 

2.1. Ciclo de Estudos: 
Tecnologias da Informação e Comunicação Multimédia 

 
2.1. Study Cycle: 

Information Technology and Multimedia Communication 

 
2.2. Grau: 

Mestre 

 
2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável) 

Ramo Informática 

2.5. 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 de 
Telecomunicações I / 
Telecommunications Project I

TEL / TEL Trimestral/Trimester 500 TP-160 20 nenhuma / none

(1 Item)       

2.5. 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 de Produção 
Multimédia II / Multimedia 
Production Project II

MUL / MUL Trimestral/Trimester 500 TP - 160 20 nenhuma / none

(1 Item)       
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2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable) 

Branch Informatics 

 
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular: 

2º ano / 2º trimestre 

 
2.4. Curricular year/semester/trimester: 

2nd year / 2nd trimester 

 

Anexo III - Ramo Segurança e privacidade - 2º ano / 2º trimestre 

2.1. Ciclo de Estudos: 
Tecnologias da Informação e Comunicação Multimédia 

 
2.1. Study Cycle: 

Information Technology and Multimedia Communication 

 
2.2. Grau: 

Mestre 

 
2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável) 

Ramo Segurança e privacidade 

 
2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable) 

Branch Security and privacy 

 
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular: 

2º ano / 2º trimestre 

 
2.4. Curricular year/semester/trimester: 

2nd year / 2nd trimester 

 

Anexo III - Ramo Telecomunicações - 2º ano / 2º trimestre 

2.1. Ciclo de Estudos: 
Tecnologias da Informação e Comunicação Multimédia 

 

2.5. 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 de Informática 
II / Informatics Project II

INF / INF Trimestral/Trimester 500 TP - 160 20 nenhuma / none

(1 Item)       

2.5. 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 de Segurança e 
privacidade II / Security and 
privacy Project II

INF / INF Trimestral/Trimester 500 TP - 160 20 nenhuma / none

(1 Item)       
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2.1. Study Cycle: 
Information Technology and Multimedia Communication 

 
2.2. Grau: 

Mestre 

 
2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável) 

Ramo Telecomunicações 

 
2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable) 

Branch Telecommunications 

 
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular: 

2º ano / 2º trimestre 

 
2.4. Curricular year/semester/trimester: 

2nd year / 2nd trimester 

 

3. Descrição e fundamentação dos objectivos 

3.1. Dos objectivos do ciclo de estudos 

3.1.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos. 
O objectivo principal deste mestrado é o de proporcionar aos formandos conhecimentos teóricos e práticos 
relativos à criação de conteúdos digitais ou de serviços avançados de informática ou telecomunicações, e à 
sua respectiva distribuição / operacionalização sobre redes de nova geração. Considerando que as redes de 
nova geração potenciam muito mais do que se ter somente acesso a mais canais de televisão de alta definição 
ou 3D, é importante que este assunto seja estudado num ambiente de investigação aplicada como o do 
contexto deste mestrado. 
 
Pretende-se igualmente fomentar a abordagem a projectos com equipas multi-disciplinares ao combinar num 
único mestrado alunos com perfis e interesses potencialmente distintos, tentando sempre que possível que os 
projectos a desenvolver ao longo dos 8 meses do 1º e 2º trimestres do segundo ano do curso sejam tais que 
combinem mais do que uma valência e que não descurem a componente de empreendedorismo. 

 
3.1.1. Study cycle's generic objectives. 

The main objective of this MSc is to provide the students with the knowledge and the skills related to digital 
content creation or the creation of advanced IT and telecommunications services, and their distribution / roll-
out over next generation networks. Whereas the next generation networks potentiate much more than just 
having access to more high definition or 3D TV channels, it is important that this matter be studied in an 
applied research environment such as the one of this MSc. 
 
It is also a goal to foster a multi-disciplinary team approach to projects by combining in a single master's 
students with potentially different backgrounds and interests, trying wherever possible that the projects that 
will be developed along the 8 months of the 1st and 2nd trimesters of the 2nd year combine more than one 
valence and that will not neglect the component of entrepreneurship. 

 
3.1.2. Objectivos de aprendizagem. 

Ao concluírem este ciclo de estudos os estudantes devem estar aptos a perceberem as oportunidades 
proporcionadas pelas redes de nova geração, a terem uma visão do conjunto das valências associadas ao 
desenvolvimento de projectos para este tipo de redes, e a terem sido capazes de trabalharem em detalhe e 
concretizarem pelo menos uma dessas valências. 

2.5. 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 de 
Telecomunicações II / 
Telecommunications Project II

TEL / TEL Trimestral/Trimester 500 TP-160 20 nenhuma / none

(1 Item)       
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No fim deste ciclo de estudos os alunos devem estar aptos a de uma forma autónoma prosseguirem o estudo 
e o desenvolvimento de projectos quer para este tipo de redes quer, dependendo da área de especialização, 
projectos de criação de conteúdos audio-visuais ou de disponibilização de serviços de informática ou 
telecomunicações, e saberem trabalhar em equipas multi-disciplinares. 

 
3.1.2. Intended learning outcomes. 

After completing this study the students should be able to realize the opportunities presented by next 
generation networks, to understand the competences required for the development of projects for such 
networks, and to have been able to work in detail and realize at least one of these competences. 
 
At the end of this course the students should be able to continue independent study and project development 
for such networks, and, in a more general context and depending on the area of expertise, to be able to create 
audio-visual content or IT or telecommunication services, and know how to work within multi-disciplinary 
teams. 

 
3.1.3. Coerência dos objectivos definidos com a missão e a estratégia da instituição de ensino. 

O ISMAI pretende ter um papel activo na disseminação da sociedade da informação e do conhecimento. Nesse 
sentido foi um dos promotores do projecto Maia Digital e docentes do ISMAI participaram na criação e 
desenvolvimento do projecto Porto Digital, coordenado pela Associação Porto Digital. 
 
Este mestrado aproveita a oportunidade do campus do ISMAI ter uma ligação directa por fibra óptica ao 
TecMaia e deste à rede aberta de nova geração da cidade do Porto, rede essa que foi criada e está a ser 
expandida e gerida por uma equipa de docentes do ISMAI. 
 
O mestrado aproveita igualmente a oportunidade do ISMAI ter acabado de criar em parceria com a Associação 
Porto Digital e a Alcatel-Lucent um centro de formação avançada em telecomunicações que vai poder fornecer 
um tipo de certificações da indústria de telecomunicações que até ao momento não existiam na península-
ibérica. 
 
Por fim o mestrado aproveita a oportunidade da Câmara Municipal do Porto ter recentemente criado um canal 
de IPTV que necessita de conteúdos e que para além de ser distribuído via internet está a ser igualmente 
distribuído por fibra óptica estando neste momento já disponível nas televisões de cerca de 4000 
apartamentos dos bairros sociais do Porto, permitindo assim experimentar com a criação de conteúdos audio-
visuais para serem visualizados quer na internet quer em televisão. 
 
Neste contexto os objectivos deste mestrado enquadram-se não só nos interesses imediatos do ISMAI e no 
aproveitamento de um conjunto de oportunidades como também numa estratégia de longo prazo do ISMAI 
poder vir a ter um papel activo na disseminação em Portugal das redes abertas de nova geração, uma área que 
se encontra em forte desenvolvimento e que é considerada estratégica pela União Europeia. 
 
Espera-se que alguns dos alunos mais dotados apreendam a oportunidade de existir na cidade do Porto uma 
rede aberta sobre a qual, sem necessidade de investimento ou à custa de um investimento reduzido, poderão 
tentar oferecer serviços avançados. Neste momento estão a ser desenvolvidos em Portugal e no estrangeiro 
diversos projectos de redes abertas pelo que as competências adquiridas no âmbito deste mestrado podem 
ser directamente aplicáveis a projectos empresariais. 

 
3.1.3. Coherence of the defined objectives with the institution's mission and strategy. 

ISMAI wants to take an active role in the dissemination of the information and knowledge society. In that sense 
ISMAI was one of the promoters of the ERDF project Maia Digital and teachers from ISMAI participated in the 
creation and development of the ERDF project Porto Digital, coordinated by the Digital Porto Association. 
 
This MSc seizes the opportunity that ISMAI's campus has a direct fiber-optic connection to the science and 
technology park TecMaia, and from there to the open access network of the city of Oporto, that network was 
created and is being expanded and managed by a team of teachers from ISMAI. 
 
This MSc is also seizing the opportunity that ISMAI has just created in partnership with the Digital Porto 
Association and Alcatel-Lucent a center for advanced training in telecommunications that will be able to 
provide a type of certification for the telecommunications industry that until now did not exist on the Iberian 
peninsula. 
 
Finally, this MSc seizes the opportunity that the Porto City Hall has recently created an IPTV channel that 
requires digital content and that in addition to being Internet distributed is also being distributed over optical 
fiber and is now already available on around 4000 apartments of social housing projects of the city of Oporto, 
thus allowing experimenting with the creation of audio-visual content to be viewed both on the internet and on 
television sets. 
 
In this context the objectives of this MSc fall not only on the immediate interests of ISMAI and on taking 
advantage from a set of opportunities as well as on a longer-term strategy for ISMAI of being able to take an 
active role in the spread of open access networks in Portugal, an area which is under heavy development and 
that is considered strategic by the European Union. 
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It is hoped that some of the most gifted students will seize the opportunity that in the city of Oporto exists an 
open access network on which, without the need for investment or with just a small investment, they may try to 
offer advanced services. In Portugal and abroad several projects of open access networks are being 
developed, therefore the skills acquired in the scope of this MSc can be directly applied to different kinds of 
business projects. 

 

3.2. Adequação ao Projecto Educativo, Científico e Cultural da Instituição 

3.2.1. Projecto educativo, científico e cultural da instituição. 
De acordo com os estatutos do ISMAI, o projecto educativo, científico e cultural da instituição contempla as 
seguintes vertentes: 
 
1- Criação e manutenção de uma atmosfera educativa apropriada aos seus fins, pautada pela relação humana 
de respeito recíproco, empenhamento, solidariedade e responsabilidade; 
 
2- Actividades de ensino de qualidade com o desenvolvimento simultâneo de investigação pura e aplicada, 
com uma dinâmica interdisciplinar, flexível e de permanente actualização metodológica; 
 
3- Realização e participação em projectos científicos de iniciativa própria ou de instituições nacionais ou 
internacionais vocacionadas para o efeito; 
 
4- Produção e difusão de conhecimento científico, tecnológico e cultural e sua valorização económica, com 
sentido social; 
 
5- Realização de eventos diversos e de acções de formação, visando o reforço da sua qualidade e da eficácia 
do ensino/aprendizagem para a inserção na vida activa dos seus diplomados; 
 
6- Prestação de serviços de extensão universitária à comunidade, em conformidade com a vocação e 
capacidade da instituição. 

 
3.2.1. Institution’s educational, scientific and cultural project. 

According to ISMAI's statutes, the institution's educational, scientific and cultural project includes the 
following aspects: 
 
1- Creating and maintaining an atmosphere appropriate to the educational purposes, guided by mutual respect, 
commitment, solidarity and responsibility; 
 
2- High quality educational activities with the simultaneous development of pure and applied research, with an 
interdisciplinary dynamic, that is flexible and represents a continuously updated methodology; 
 
3- Creating and participating in scientific projects developed by ISMAI or other national or international 
institutions; 
 
4- Production and dissemination of scientific, technological and cultural knowledge and the production of 
wealth in a context of social responsibility; 
 
5- Organizing events and training courses, aimed at strengthening the quality and effectiveness of teaching 
and learning thus contributing to facilitate the integration of the graduate students in the working life; 
 
6- Provision of university extension services to the community, according to the vocation and capacity of the 
institution.  

 
3.2.2. Demonstração de que os objectivos definidos para o ciclo de estudos são compatíveis com o projecto 
educativo, científico e cultural da instituição. 

Os objectivos deste ciclo de estudos estão perfeitamente alinhados com o projecto educativo, científico e 
cultural do ISMAI. Nomeadamente: 
 
a) Neste ciclo de estudos alia-se o ensino ao desenvolvimento simultâneo de projectos de investigação, 
projectos esses neste caso de investigação aplicada uma vez que a ênfase deste curso é na investigação 
aplicada e na concretização em detrimento da investigação pura; 
 
b) Pretende-se criar uma atmosfera multi-disciplinar e interdisciplinar ao se criar um curso com 4 ramos, 
esperando-se que se criem sinergias entre os estudantes e os docentes das 4 especializações (comunicação 
multimédia, informática, segurança e privacidade, telecomunicações); 
 
c) Participa-se no desenvolvimento de um projecto técnico-científico (a rede aberta de telecomunicações da 
cidade do Porto) que apesar de formalmente ser da iniciativa de outra entidade (a Associação Porto Digital) 
tem vindo a ser desenvolvido em parceria e com uma equipa constituída fundamentalmente por docentes do 
ISMAI; 
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d) Não está descurada a componente económica e de criação de riqueza ao se tentar desenvolver o espírito de 
empreendedorismo dos estudantes criando-lhes condições para que possam eventualmente operacionalizar 
algumas das suas ideias na rede aberta da cidade do Porto. 

 
3.2.2. Demonstration that the study cycle's objectives are compatible with the institution's educational, scientific 
and cultural project. 

The objectives of this study's cycle are perfectly aligned with the educational, scientific and cultural project of 
ISMAI. Namely: 
 
a) This course of study combines teaching with the development of research projects, in this case applied 
research since the emphasis of this course is on applied research at the expense of pure research and on 
rolling-out digital contents and services; 
 
b) Aims to create an atmosphere of multi-disciplinary and interdisciplinary work by creating a course with four 
branches, expecting to create synergies between students and teachers of the four specialties (multimedia 
communication, informatics, security and privacy, telecommunications); 
 
c) Participates in the development of a technical-scientific project (the open access network of the city of 
Oporto), which although formally initiated by another entity (the Digital Porto Association) has been developed 
in partnership and with a team consisting mainly of teachers from ISMAI; 
 
d) It does not neglect the economic component of wealth creation by trying to develop a spirit of 
entrepreneurship amongst the students, creating conditions for them being able to roll-out some of their ideas 
in the open access network of the city of Oporto. 

 

3.3. Unidades Curriculares 

Anexo IV - Empreendedorismo e Inovação Tecnológica / Entrepreneurship and Technological Innovation 

3.3.1. Unidade curricular: 
Empreendedorismo e Inovação Tecnológica / Entrepreneurship and Technological Innovation 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo): 

João Paulo Oliveira Pinto 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular: 

Nenhum 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular: 

Discutir os conceitos de inovação tecnológica e o seu relacionamento com o empreendedorismo, estudar 
novos modelos de negócio incluindo modelos pouco convencionais; tentar desenvolver competências 
específicas para que os alunos possam estar habilitados a iniciar uma experiência empresarial na área das 
redes de nova geração 

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit: 

Discuss the concepts of technological innovation and its relationship with entrepreneurship, study new 
business models including unconventional models, trying to develop specific skills for students to be able to 
start a business experience in the area of next generation open access networks 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

1. A empresa, o gestor e a adaptabilidade tecnológica 
2. Inovação tecnológica e o processo de empreendedorismo 
3. A economia dos Sistemas de Informação e das Redes de Telecomunicações 
4. Modelos de negócio 
5. Desenvolvimento de novos modelos de negócio 
6. Definição da estratégia 
7. Constituição da equipa 
8. O plano de negócios 
9. Casos de estudo 

 
3.3.5. Syllabus: 

1. The company, the manager and technology adaptation 
2. Technological innovation and entrepreneurship 
3. The economics of IT and Telecommunication Networks 
4. Business Models 
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5. Developing new business models 
6. Defining the strategy 
7. Building the team 
8. The business plan 
9. Case studies 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

A unidade curricular começa por dar aos alunos uma introdução aos conceitos de empresa e gestor, e da 
importância de aquela se adaptar às novas tecnologias de forma a usá-las para maximizar o seu sucesso. Este 
ponto liga directamente com o tópico de inovação tecnológica e de modelos de negócio, em particular 
modelos inovadores. Desta forma, cumprem-se os primeiros objectivos da unidade curricular. 
 
A unidade curricular versa depois sobre o estudo específico da economia dos sistemas de informação e das 
redes de telecomunicações, que formam a infra-estrutura fundamental das tecnologias exploradas neste 
mestrado, e sobre a definição de novos modelos de negócio articulados com essas tecnologias. Desta forma, 
os alunos adquirem conhecimentos sobre a área das redes de nova geração e sobre como planear um 
projecto empresarial com uma vantagem competitiva nessa área, cumprindo assim o último objectivo da 
unidade curricular. 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes. 

The curricular unit (CU) begins by providing students with an introduction to the company and manager 
concepts and how important is for the companies to adapt to new Technologies, using them to maximize their 
success. This connects directly to the topic of technological innovation and business models, particularly 
innovator models, thus, fulfilling the first objectives of the CU. 
 
The CU, later on, evolves to the study of the economics of information systems and telecommunications 
networks, which form the fundamental infrastructure of the technologies explored in this master, and on 
defining new business models articulated with these technologies. Thus, students acquire knowledge about 
the area of next generation networks and how to plan a business project with a competitive advantage in this 
area, thus fulfilling the ultimate goal of the CU. 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

O ensino desta unidade curricular recorre ao método expositivo, incluindo estudos de caso, casos práticos 
e/ou projectos de média dimensão, seguida da apresentação de exercícios aos alunos de modo a estes 
poderem exercitar e sedimentar os conhecimentos adquiridos. Tentar-se-á formentar a participação e o 
espírito crítico dos alunos. A avaliação será contínua, baseada quer na participação nas aulas quer na 
resolução de trabalhos, dentro e fora da sala de aula. Os alunos que não obtiverem aproveitamento à avaliação 
contínua serão sujeitos a uma avaliação final. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The teaching of this curricular unit consists on the presentation of the subject, including case studies, and/or 
medium size projects, followed by the presentation of tests to the students so that they can exercise and 
consolidate their knowledge. The students active participation and critical thinking will be encouraged. The 
assessment will be Continuous, based on class participation and in resolution of exercises, both inside and 
outside the classroom. Students that do not get to pass at the continuous assessment will be subject to a final 
evaluation. 

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

Esta metodologia está de acordo com o objectivo de que o conhecimento tenha um cariz prático e muito 
focado na 
capacidade de concretização, se bem que baseado em conhecimentos teóricos, que se pretende sejam 
suficientemente sólidos para o fim em vista, e em tentar fomentar a capacidade crítica dos estudantes. Neste 
caso tentar-se-á despertar o espírito empreendedor nos alunos, combinando a apresentação de exemplos de 
casos de sucesso com a implementação prática de modelos e planos de negócio. 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes. 

This methodology is consistent with the objective that the knowledge be pragmatically imparted, and very 
focused 
on the students ability to achieve practical results, although based on the appropriate amount of context 
information and on theoretical knowledge sufficient for the intended purpose, and simultaneously trying to 
enhance 
the students ability to look at the subject matter with a critical eye. In this case it will be tried to awaken the 
entrepreneurial spirit in the students by combining the presentation of examples of success stories with the 
practical implementation of business models and business plans. 
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3.3.9. Bibliografia principal: 
1. "Business Model Generation"; Alexander Osterwalder; Yves Pigneur; Wiley 2010 
2. "The Art of Innovation"; Tom Kelley; Harper Collins Business 2001 
3. "Harvard Business Review on Business Model Innovation"; Joan Magretta et al; Harvard Business School 
Press 2010 
4. "Free - How today's smartest businesses profit by giving something for nothing"; Chris Anderson; Random 
House 2009 
5. "New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st Century"; J. Timmons; S. Spinelli; 8th ed., McGraw-Hill 
2008 
6. "Viral Loop - The Power of Pass-it-on"; Adam L. Penenberg; Sceptre 2009 
7. "The Economics of Network Industries"; Oz Shy; Cambridge University Press 2001 
8. "Entrepreneurship", W. Bygrave; A. Zacharakis; 2nd ed.; Wiley 2010 
9. "The Economics of Information Technology"; Hal R. Varian; Joseph Farrell; Carl Shapiro; Cambridge 
University Press 2004 
10. "Handbook of Telecommunication Economics -Vol 2"; Sumit K.Majumdar; Ingo Vogelsang; Martin E.Cave 
(eds.); Elsevier 2005 

 

Anexo IV - Comunicação Multimédia / Multimedia Communication 

3.3.1. Unidade curricular: 
Comunicação Multimédia / Multimedia Communication 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo): 

Luís Humberto Jardim Marcos 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular: 

Nenhum 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular: 

Definir e compreender Comunicação Multimédia e identificar os diferentes contextos comunicacionais 
propiciados pelos novos media. Desenvolver no aluno competências específicas para a análise e concepção 
de produtos multimédia integrantes de conteúdos audiovisuais e interactivos. 

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit: 

To define and understand the concept of Multimedia Communication and identify the different communication 
contexts propitiated by new media. To develop student’s proficiencies and abilities to analyse and design 
multimedia products that integrate audiovisual content and interactivity. 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

1. Comunicação Multimédia: desenvolvimento dos sistemas de comunicação multimédia. 
2. Identificação, organização, funcionamento, características, desempenho, e funcionalidades específicas dos 
sistemas de comunicação multimédia. 
3. Identificação e análise pormenorizada de estudo de casos representantes de alguns desses sistemas. 
4. Tecnologias de suporte, plataformas de distribuição; 
5. Sistemas imersivos, realidade virtual e realidade aumentada; Redes Sociais e plataformas colaborativas. 
6. Interacção homem-máquina. 
7. Concepção de produtos multimédia integrantes de conteúdos audiovisuais e interactividade; 
8. Análise, design, desenvolvimento; prototipagem, testes, implementação e avaliação 
9. Implementação do projecto. 
10. Futuro dos sistemas de comunicação multimédia. 

 
3.3.5. Syllabus: 

1. Multimedia Communication: development of multimedia communication systems 
2. Identification, organization, operation, features, performance, and specific features of the multimedia 
communication systems 
3. Identification and analysis of detailed case studies of some of these systems 
4. Technology support, distribution platforms 
5. Research of immersive systems, virtual / augmented reality environments, social networks and collaborative 
platforms 
6. Human computer interaction 
7. Design of multimedia products integrating audiovisual content and interactivity; 
8. Analysis, design, development, prototyping, testing, implementation and evaluation 
9. Project implementation 
10. Future of multimedia communication systems 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
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curricular. 
A primeira parte da unidade curricular analisa em profundidade a área da comunicação multimédia, desde os 
princípios na base do desenvolvimento deste tipo de sistemas, até ao estudo de casos. Pelo meio, são 
estudadas diversas características dos sistemas multimédia, e suas classificações. A segunda parte da 
unidade curricular apresenta mais detalhadamente as formas que os sistemas de comunicação multimédia 
podem adquirir, estudando as tecnologias de suporte e distribuição de produtos multimédia, as formas de 
prover à comunicação entre o sistema e os seus utilizadores, e as formas mais interessantes e inovadoras que 
estes produtos podem tomar, como sejam as redes sociais, as realidades virtuais e aumentadas e os sistemas 
imersivos. Estas duas partes dão aos alunos uma compreensão alargada do conceito de comunicação 
multimédia e dos contextos em que pode ocorrer, cumprindo o primeiro objectivo da unidade curricular. 
 
O restante tempo será dedicado ao estudo das tecnologias específicas, considerando todas as fases de 
desenvolvimento do produto, incluindo a análise e concepção, a avaliação, os testes, etc. Assim se cumpre o 
segundo objectivo da unidade curricular. 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes. 

The first part of the curricular unit examines in depth the area of multimedia communication, from the 
principles underpinning the development of such systems, to the case study. In between, it is studied several 
features of multimedia systems, and their classification. The second part of the curricular unit presents in 
detail the forms that multimedia communication systems can have, and studies the supporting technologies 
and the distribution of multimedia products, the ways to provide communication between the system and its 
users, and the most interesting and innovative forms that they can take, such as social networking, augmented 
and virtual reality and immersive systems. These two parts give students a broad understanding of the concept 
of multimedia communication and the contexts in which they may occur, fulfilling the first objective of the 
course. 
 
The remaining time will be devoted to the study of specific technologies, considering all stages of product 
development, including analysis and design, evaluation, testing, etc. This fulfills the second objective of the 
course. 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

O ensino desta unidade curricular recorre ao método expositivo, incluindo estudos de caso, seguida da 
apresentação de exercícios aos alunos de modo a estes poderem exercitar e sedimentar os conhecimentos 
adquiridos. Tentar-se-á formentar a participação e o espírito crítico dos alunos. A avaliação será contínua, 
baseada quer na participação nas aulas quer na resolução de trabalhos, dentro e fora da sala de aula. Os 
alunos que não obtiverem aproveitamento à avaliação contínua serão sujeitos a uma avaliação final. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The teaching of this curricular unit consists on the presentation of the subject, including case studies, 
followed by the presentation of exercises to the students so that they can exercise and consolidate their 
knowledge. The students active participation and critical thinking will be encouraged. The assessment will be 
Continuous, based on class participation and in resolution of exercises, both inside and outside the 
classroom. Students that do not get to pass at the continuous assessment will be subject to a final evaluation. 

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

Esta metodologia está de acordo com o objectivo de que o conhecimento tenha um cariz prático e muito 
focado na capacidade de concretização, se bem que baseado em conhecimentos teóricos, que se pretende 
sejam suficientemente sólidos para o fim em vista, e em tentar fomentar a capacidade crítica dos estudantes. 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes. 

This methodology is consistent with the objective that the knowledge be pragmatically imparted, and very 
focused on the students ability to achieve practical results, although based on the appropriate amount of 
context information and on theoretical knowledge sufficient for the intended purpose, and simultaneously 
trying to enhance the students ability to look at the subject matter with a critical eye. 

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

1. "New Media: The Key Concepts"; N. Gane; D. Beer; Berg Publishers 2008 
2. "Writing for Multimedia: entertainment, education, training, advertising and the World Wide Web"; T. 
Garrand; Focal Press 1996 
3. "Cultura da Interface, como o computador transforma nossa maneira de criar e comunicar"; Steven 
Johnson; Jorge Zahar Editor 2001 
4. "The Language of New Media"; Lev Manovich; The MIT Press 2001 
5. "Interaction Design, beyond human-computer interaction"; J. Preece; Y. Rogers; H. Sharp; John Wiley & 
Sons 2007 
6. "Writing for Interactive Media: The Complete Guide"; J. Samsel; D. Wimberley; Allworth Press 1998 
7. "The Visualization Handbook"; Charles D. Hansen; C. R. Johnson; Elsevier 2005 
8. "Information Architecture for the World Wide Web"; P. Morville; L. Rosenfeld; O'Reilly 2006 
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9. "Information and Communication Technologies in Tourism 2010"; U. Gretzel et al (eds.); Springer-Verlag 
2010 
10. "Handbook of Multimedia for Digital Entertainment and Arts"; B. Furht (ed.); Springer 2009 

 

Anexo IV - Segurança e Privacidade / Security and Privacy 

3.3.1. Unidade curricular: 
Segurança e Privacidade / Security and Privacy 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo): 

Alexandre Jorge Teixeira Miranda Pinto 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular: 

Nenhum 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular: 

Estudar os problemas da segurança e privacidade no mundo digital, com foco nas redes sociais e nas grandes 
bases de dados comerciais. Desenvolver competências específicas para evitar as principais ameaças 
actualmente existentes. 

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit: 

Studying the problems of security and privacy in the digital world, focusing on social networks and large 
commercial databases, developing the skills to avoid the current main threats. 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

1. Dados pessoais de consumidores e cidadãos e seu interesse comercial 
2. Legislação nacional e internacional sobre privacidade e protecção de dados pessoais 
2.1 Legislação portuguesa 
2.2 PCI-DSS 
2.3 Sarbanes-Oxley Act 
2.4 HIPAA 
2.5 Mass Data Protection Law (Massachussets 201 CMR 17) 
3. Roubo de identidade 
4. Grandes bases de Dados para Data Mining 
5. Privacidade e anonimato em bases de dados  
5.1 Anonimização: k-anonymity, l-diversity, t-closeness e conceitos relacionados 
5.2 Métricas de qualidade de dados 
5.3 Algoritmos de anonimização 
6. Redes Sociais 
6.1 Privacidade nas redes sociais 
6.2 Anonimização nas redes sociais 
7. Auto-protecção na internet 
7.1 Filtros de Spam 
7.2 Phishing e Hoaxes 
7.3 Mail seguro 
7.4 Firewalls pessoais 
7.5 Comportamentos defensivos 

 
3.3.5. Syllabus: 

1. Personal data of citizens and consumers and their commercial value 
2. National and international legislation on privacy and data protection 
2.1 Portuguese llegislation 
2.2 PCI-DSS 
2.3 Sarbanes-Oxley Act 
2.4 HIPAA 
2.5 Mass Data Protection Law (Massachussets 201 CMR 17) 
3. Identity theft 
4. Large databases for data mining 
5. Privacy and anonymity in databases 
5.1 Anonymization: k-anonymity, l-diversity, t-closeness and related concepts 
5.2 Data quality metrics 
5.3 Anonymization algorithms 
6. Social networks 
6.1 Privacy on social networks 
6.2 Anonymization on social networks 
7. Self-protection on the Internet 
7.1 Spam filters 
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7.2 Phishing and Hoaxes 
7.3 Secure mail 
7.4 Personal firewalls 
7.5 Defensive behaviours 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

O programa proposto mostra aos alunos a importância dos dados pessoais na sociedade actual, e como estes 
têm um valor comercial suficiente para motivar acções criminosas e para necessitar de protecção legal. A UC 
confere aos alunos conhecimento destes ataques, dos motivos que os originam e das protecções que a lei 
obriga a implementar em qualquer produto que armazene ou processe dados pessoais. Desta forma fica 
cumprido o primeiro objectivo da UC. 
A segunda parte da unidade curricular concentra-se na aquisição de competências técnicas para montar 
sistemas defensivos. São estudados os casos das redes sociais e das grandes bases de dados comerciais 
para data mining, e técnicas recentes para prover privacidade aos respectivos utilizadores. São ainda 
discutidas formas de um utilizador se proteger a si próprio na internet, cumprindo o segundo objectivo da 
unidade curricular. 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes. 

The proposed syllabus provides students with a perception of the importance of personal data in 
contemporary society, and shows how it has enough market value to be the target of criminal actions and to 
need legal protection. The curricular unit (CU) provides knowledge of such attacks, of the motives of the 
attackers and of the guarantees that, by law, developers have to implement in any product that stores or 
processes such data. This accomplishes the CU's first objective. 
 
The second part of the curricular unit is focused on the acquisition of technical skills to implement defensive 
systems. Amongst the discussed topics are the use of social networks and large commercial databases for 
data mining, and recent techniques to promote the privacy of the users. The students will also study several 
ways by which an user can self-protect himself/herself in the Internet, fulfilling the second objective of the 
course. 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

As aulas são teórico-práticas, contemplando por um lado o estudo das matérias e por outro a implementação 
prática de algoritmos de defesa, nomeadamente na secção de anonimização. As aulas práticas deverão ainda 
ser usadas para análise de literatura científica, com apresentações dos alunos ao resto da turma, em grupo ou 
individualmente. 
A avaliação pode ser: 
Contínua - os alunos são avaliados em diversos momentos ao longo do semestre, podendo esta avaliação ser 
feita por meio de testes ou trabalhos práticos. 
Final - os alunos que não tenham conseguido obter a aprovação pela forma contínua, podem fazê-lo num 
momento de avaliação final. Este poderá ser feito por um exame que teste os principais conhecimentos 
ministrados na UC e/ou por um projecto que exija a aquisição das principais competências adquiridas na UC. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

Classes are theoretical-practical, covering on one part the study of the subject matters and on the other the 
practical implementation of algorithms for protection, namely those in the section on anonymisation. The 
practical classes will also be used for analysis of scientific literature, with student presentations to the rest of 
the class, in groups or individually. 
 
The assessment may be: 
Continuous - students are assessed at various times throughout the semester, this evaluation will be done 
through specific tests or by doing practical assignments. 
Final - students who have failed to obtain approval on the continuous evaluation will be subject to a final 
assessment. This can be done by an examination that tests the key skills taught in the curricular unit and / or 
by having to make a project that requires the acquisition of the key skills taught in the curricular unit. 

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

A metodologia proposta sustenta a aquisição sólida de conhecimentos, através das aulas expositivas e da 
exploração directa da literatura pelos alunos. A experimentação prática com algoritmos de anonimização 
possibilita um entendimento detalhado dos problemas e uma sólida aquisição e percepção das possíveis 
soluções. 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes. 

The proposed methodology supports the acquisition of knowledge through lectures and direct exploration of 
the scientific literature by the students. The experimentation with anonymization algorithms enables a detailed 
understanding of the problems and a solid acquisition and perception of the possible solutions. 
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3.3.9. Bibliografia principal: 

1. "Beautiful Security"; A. Oram; J. Viega; O'Reilly 2009 
2. "Inside Cyber Warfare"; J. Carr; O'Reilly 2009 
3. "Security in Computing"; 6th Ed; C. Pfleeger; S. L. Pfleeger; Prentice Hall 2009 
4. "@-Privacidade - O mercado dos dados pessoais: protecção da vida privada na idade da internet"; A. Belleil; 
Instituto Piaget 2001 
5. "Security Engineering", R. Anderson, Wiley, 2008 
6. "Identity Theft Handbook: Detection, Prevention, and Security"; M. T. Biegelman; Wiley 2009 
7. "Introduction to Privacy-Preserving Data Publishing: Concepts and Techniques"; B. C.M. Fung et al; 
Chapman and Hall/CRC 2010 
8. "Nothing to Hide: The False Tradeoff between Privacy and Security"; D. J. Solove, Yale University Press 2011 
9. "The Official Identity Theft Prevention Handbook", D. G. Kelly, Sterling & Ross 2011 
10. "Reflections on Trusting Trust", Ken Thompson, in "ACM Turing Award Lectures", ACM 1987 
11. � "Sarbanes-Oxley Guide for Finance and Information Technology Professionals", S. Anand, Wiley 2006 

 

Anexo IV - Redes de Nova Geração de Acesso Aberto / Open Access Next Generation Networks 

3.3.1. Unidade curricular: 
Redes de Nova Geração de Acesso Aberto / Open Access Next Generation Networks 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo): 

Alexandre Valente da Conceição Pereira de Sousa 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular: 

Nenhum 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular: 

Aprender o conceito de redes abertas de telecomunicações e estudar a forma como ele está a ser 
implementado no espaço comum europeu; competências específicas para discutir os pros e os contras das 
diferentes abordagens adoptadas para este tipo de redes 

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit: 

To understand the concept of open access networks and to study how they are being implemented in europe, 
to learn the skills needed to discuss the pros and cons of different approaches to this type of networks 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

1. A difusão da banda larga 
2. Cidades digitais - objectivos, tecnologias e aplicações 
3. Cidadania e e-government 
4. Desenvolver comunidades regionais com recurso às TICs 
5. Modelos de negócio abertos 
6. O mercado das telecomunicações 
7. Introdução ao conceito de redes abertas de telecomunicações 
8. Conceito de operador neutro ou operador de operadores 
9. Tipos de redes abertas 
10. Análise das oportunidades associadas às redes abertas de telecomunicações 

 
3.3.5. Syllabus: 

1. Consumer adoption of broadband 
2. Digital cities - objectives, technologies and applications 
3. Citizenship and e-government 
4. Developing regional communities with ICT 
5. Open business models 
6. The telecommunications market 
7. Introduction to open access networks 
8. Concept of neutral operator or operator of operators 
9. Types of open access networks 
10. Analysis of the opportunities associated with open access networks 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

Esta unidade curricular visa dotar os alunos da capacidade de entender o conceito de redes de nova geração 
de acesso aberto e conhecer as diferentes opções que têm sido usadas na prática. O cumprimento do primeiro 
objectivo da unidade curricular é conseguido pelo estudo detalhado de tópicos sobre as redes abertas: este 
estudo inicia-se com um estudo da expansão da banda larga e das oportunidades assim geradas ao nível do 
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fornecimento de novos serviços aos cidadãos, muitas vezes fornecidos de forma gratuita por municípios ou 
outras instituições de cidadania. As possibilidades assim geradas são exploradas com o estudo de modelos 
de negócio abertos e do mercado das telecomunicações. O remanescente da unidade curricular é dedicado em 
específico ao conceito de redes abertas. 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes. 

This curricular unit aims to give students the ability to understand the concept of next generation open access 
networks and to understand the different options how they have been implemented in practice. The first 
objective of this curricular unit is achieved by the detailed study of the topic of open access networks, this 
study begins with a study of the expansion of broadband and thus the opportunities generated by the supply 
of new services to citizens, often provided for free by municipalities or other institutions of citizenship. The 
possibilities thus generated are explored in the study of business models and the open telecommunications 
market. The remainder of the curricular unit is devoted in particular to the concept of open access networks. 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

O ensino desta unidade curricular recorre ao método expositivo, incluindo estudos de caso, seguida da 
apresentação de exercícios aos alunos de modo a estes poderem exercitar e sedimentar os conhecimentos 
adquiridos. Tentar-se-á formentar a participação e o espírito crítico dos alunos. A avaliação será contínua, 
baseada quer na participação nas aulas quer na resolução de trabalhos, dentro e fora da sala de aula. Os 
alunos que não obtiverem aproveitamento à avaliação contínua serão sujeitos a uma avaliação final. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The teaching of this curricular unit consists on the presentation of the subject, including case studies, 
followed by the presentation of exercises to the students so that they can exercise and consolidate their 
knowledge. The students active participation and critical thinking will be encouraged. The assessment will be 
Continuous, based on class participation and in resolution of exercises, both inside and outside the 
classroom. Students that do not get to pass at the continuous assessment will be subject to a final evaluation. 

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

Esta metodologia está de acordo com o objectivo de que o conhecimento tenha um cariz prático e muito 
focado na capacidade de concretização, se bem que baseado em conhecimentos teóricos, que se pretende 
sejam suficientemente sólidos para o fim em vista, e em tentar fomentar a capacidade crítica dos estudantes. 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes. 

This methodology is consistent with the objective that the knowledge be pragmatically imparted, and very 
focused on the students ability to achieve practical results, although based on the appropriate amount of 
context information and on theoretical knowledge sufficient for the intended purpose, and simultaneously 
trying to enhance the students ability to look at the subject matter with a critical eye. 

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

1. "Telecommunication Markets: Drivers and Impediments"; Brigitte Preissl; Justus Haucap; Peter Curwen 
(eds.); Springer 2009 
2. "Broadband Access Networks: Technologies and Deployments"; Abdallah Shami; Martin Maier; Chadi Assi 
(eds.); Springer 2009 
3. "Open Business Models"; Henry Chesbrough; Harvard Business School Press 2006 
4. "Handbook of Research on Global Diffusion of Broadband Data Transmission"; Yohesh K. Dwivedi; 
Anastasia Papazafeiropoulou; Jyoti Choudrie; Information Science Reference 2008 
5. "The Political Economy of European Union Competition Policy: A Case Study of the Telecommunications 
Industry"; Tuna Baskoy; Routledge 2008 
6. "Consumer Adoption and Usage of Broadband"; Yohesh K. Dwivedi; IRM Press 2008 
7. "Critical Infrastructure Protection in Homeland Security"; Ted G. Lewis; Wiley 2006 
8. "The Digital City: The American Metropolis and Information Technology"; Michel S. Laguerre; Palgrave 
Macmillan 2005 
9. "Making the Digital City"; Alessandro Aurigi; Ashgate 2005 

 

Anexo IV - Geoinformática / Geoinformatics 

3.3.1. Unidade curricular: 
Geoinformática / Geoinformatics 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo): 

Luís Carlos Gonçalves dos Santos Seco 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular: 
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Nenhum 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular: 

Saber desenvolver projectos que incluam uma componente de visualização, actualização ou análise de 
informação geo-espacial; competências específicas para desenvolver projectos com APIs de plataformas 
disponíveis na nuvem (por exemplo Google Maps, Google Earth, ou Microsoft Bing Maps) 

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit: 

To learn how to develop projects which include a component of visualization, updating or analysis of 
geospatial data, developing skills to create projects using the APIs available in the cloud (e.g. Google Maps, 
Google Earth or Microsoft Bing Maps) 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

1. Fundamentos e Aplicações de Sistemas de Informação Geográfica 
2. Métodos de Aquisição e Processamento de Dados Espaciais 
3. Bases de dados Espaciais 
4. Programação Orientada a Objectos para Ciências Espaciais 
5. Métodos e Técnicas de Visualização 
6. Tecnologias para Mapas na Web 

 
3.3.5. Syllabus: 

1. Fundamentals and Applications of Geographic Information Systems 
2. Spatial Data Acquisition Methods and Processing 
3. Spatial Databases 
4. Object Oriented Programming for Spatial Sciences 
5. Visualisation Methods and Techniques 
6. Web Mapping Technologies 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

A Geoinformática é a tecnologia relacionada com a aquisição, armazenamento, produção, processamento, 
apresentação e difusão de informação geográfica. Neste enquadramento, os conteúdos foram desenvolvidos 
de forma a ir ao encontro deste conceito, dando, no entanto, maior ênfase à produção e visualização de 
informação geo-espacial. 
 
Os objectivos desta unidade curricular dividem-se em dois: em primeiro lugar, ensinar aos alunos os 
conceitos fundamentais para o desenvolvimento de projectos com visualização ou manipulação de informação 
geo-espacial; em segundo lugar, a concretização deste conhecimento na manipulação de uma API específica 
para lidar com dados geo-referenciados. Nesse sentido, a maior parte dos conteúdos programáticos são 
apresentados a um nível transversal a todas as APIs, focando os problemas técnicos que têm de ser 
resolvidos independentemente da API utilizada. 
 
Qualquer aplicação deste tipo terá em princípio um sistema de informação geográfico a suportá-la. Por isso, a 
unidade curricular começa por apresentar os conceitos fundamentais dos sistemas de informação geográfica 
e das bases de dados espaciais, passando depois aos problemas técnicos gerais: aquisição e processamento 
de dados espaciais, linguagens de programação apropriadas para lidar com dados deste tipo e finalmente 
técnicas de visualização. Estes conteúdos são suficientes para cumprir o primeiro objectivo da unidade 
curricular. A última parte dedica-se ao estudo de uma ou mais APIs em concreto, cumprindo o objectivo 
restante. 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes. 

Geoinformatics is the technology related to the acquisition, storage, production, processing, presentation and 
dissemination of geographic information. In this framework, the contents were developed around this concept, 
giving, however, greater emphasis on the production and viewing of geospatial information. 
 
The objectives of this curricular unit (CU) are twofold: to teach the students the fundamental concepts for the 
development of projects of visualization and manipulation of geo-spatial information; and to realize this 
knowledge in the use of a specific API that can deal with geo-spatial data. In this sense, most of the syllabus is 
taught at a level that cuts across all APIs, focusing on the technical issues that must be solved regardless of 
the API used. 
 
Any such application will in principle have a geographic information system to support it. Therefore, the 
course begins by presenting the fundamental concepts of geographic information systems and spatial 
databases, then moving on to general technical problems: acquisition and spatial data processing, 
programming languages suitable to deal with such data and finally visualization techniques. These contents 
are sufficient to meet the first objective of the course. The last part is devoted to the study of one or more APIs 
in concrete, fulfilling the remaining goal. 
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3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 
Palestras, workshops e exercícios práticos. A avaliação será feita com base na realização de projectos 
individuais. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

Lectures, workshops and solving practical exercises. The grading will be based on the evaluation of individual 
projects. 

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

As aulas desta unidade curricular prevêem uma exploração da matéria de índole principalmente prática, 
possibilitando assim a aquisição de competências reais de desenvolvimento por parte dos alunos, de acordo 
com o especificado nos objectivos da unidade curricular. Os trabalhos práticos deverão ser realizados fora 
das aulas, com o apoio do professor nos períodos de contacto, de forma a que a matéria possa ser explorada 
em profundidade pelos alunos. 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes. 

The lessons of this course provide an exploration of subject contents of mainly practical nature, allowing the 
acquisition of real skills by students, according to the specified in the objectives of this curricular unit. 
Practical work should be conducted outside the classroom, with teacher support during the contact periods, 
so that the subject contents can be explored in depth by the students. 

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

1. "Spatial Databases with application to GIS"; Philippe Rigaux; Michel Scholl; Agnès Voisard; Morgan 
Kaufmann 2002 
2. "Beginning Google Maps Applications with PHP and Ajax"; Michael Purvis; Jeffrey Sambells; Cameron 
Turner; Apress 2006 
3. "Hacking Google Maps and Google Earth"; Martin C. Brown; Wiley 2006 
4. "Community Participation and Geographic Information Systems"; William J. Craig; Trevor M. Harris; Daniel 
Weiner; Taylor & Francis 2002 
5. "GIS and Spatial Analysis for the Social Sciences"; Robert Nash Parker; Emily K. Asencio; Routledge 2008 
6. "Java Programming for Spatial Sciences"; Jo Wood; Taylor & Francis 2002 
7. "Spatial Database Systems: Design, Implementation and Project Management"; A. K. W. Yeung et al (ed.); 
Springer 2007 
8. "GIS: A Computing Perspective"; M. Duckham; M. Worboys; 2nd ed.; CRC Press 2004 
9. "An Introduction to Geographical Information Systems"; I. Heywood; S. Cornelius; S. Carver; 4th ed.; 
Prentice Hall 2011 

 

Anexo IV - Métodos Ágeis de Engenharia de Software / Agile Methods in Software Engineering 

3.3.1. Unidade curricular: 
Métodos Ágeis de Engenharia de Software / Agile Methods in Software Engineering 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo): 

Alexandre Valente da Conceição Pereira de Sousa 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular: 

Alexandre Miguel Barbosa Valle Carvalho 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular: 

Aprender a desenvolver software usando os conceitos de eXtreme Programming e de desenvolvimento de 
software dirigido pelos testes 

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit: 

Learning to develop software using the concepts of eXtreme Programming and test driven software 
development 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

1. eXtreme Programming: uma mudança radical de paradigma 
2. Actividades e práticas de eXtreme Programming: (iterações curtas e entregas rápidas, programação a pares, 
testes intensivos, revisões de código) 
3. Princípios e valores de eXtreme Programming 
4. Pontos fortes e pontos fracos do eXtreme Programming 
5. O papel do cliente na liderança do processo de desenvolvimento 
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6. Documentação em eXtreme Programming 
7. Planeamento: definição do conteúdo de cada iteração 
8. Padrões de Desenho 
9. Refactoring 
10. Frameworks de testes unitários: xUnit (JUnit, NUnit, etc) 
11. Elementos de testes: TestCase, TestSuite, TestFixture, setup e terminação, asserções 
12. Testes finais: aceitação / integração 
13. Outros métodos ágeis de desenvolvimento 
13.1 Scrum 
13.2 Kanban e Scrum-ban 
13.3 Crystal Clear 
13.4 FDD (Feature Driven Development) 
13.5 Agile Modeling 
13.6 Specification by Example 
13.7 Open Unified Process 

 
3.3.5. Syllabus: 

1. eXtreme Programming: a radical change of paradigm 
2. Activities and practices of eXtreme Programming (short iterations and rapid delivery schedule to peers, 
intensive testing, code reviews) 
3. Principles and values of eXtreme Programming 
4. Strengths and weaknesses of eXtreme Programming 
5. The client's role in leading the development process 
6. eXtreme Programming Documentation 
7. Planning: defining the content of each iteration 
8. Design Patterns 
9. Refactoring 
10. Unit Test Frameworks: xUnit (JUnit, NUnit, etc.) 
11. Elements of tests: TestCase, TestSuite, TestFixture, setup and termination, assertions 
12. Final tests: Acceptance / Integration 
13. Other agile development methodologies 
13.1 Scrum 
13.2 Kanban and Scrum-ban 
13.3 Crystal Clear 
13.4 FDD (Feature Driven Development) 
13.5 Agile Modeling 
13.6 Specification by Example 
13.7 Open Unified Process 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

Esta unidade curricular tem como objectivo dar aos alunos conceitos de programação usando métodos ágeis, 
em particular a metodologia conhecida por eXtreme Programming (XP). Uma das principais características 
desta metodologia é o desenvolvimento orientado a testes intensivos. Assim sendo, a unidade analisa em 
detalhe estes dois temas. 
Começa por explicar o que é eXtreme Programming, e em que é que esta metodologia se distingue dos 
modelos de desenvolvimento mais tradicionais (em particular o modelo da cascata). Detalha os diversos 
princípios e valores, as práticas mais usadas e as diferentes actividades (ou fases) que constituem o ciclo de 
desenvolvimento. 
Devido à diferença por vezes radical dos métodos tradicionais, a XP não é consensual, pelo que se dedica um 
tópico a explorar os seus pontos fortes e quais são as críticas mais frequentes, de modo a que os alunos 
aprendam a evitar deturpações de XP que tenham efeitos negativos. 
 
A eXtreme Programming (e em geral todos os métodos ágeis) defende o desenvolvimento de um grande 
projecto em iterações muito curtas que correspondem ao ciclo de desenvolvimento completo (planeamento, 
definição de testes, implementação, testes de aceitação e correcção), muitas vezes com pouca documentação 
e com mudança frequente de requisitos já que o desenvolvimento é muito condicionado pelas necessidades 
do cliente em cada altura. 
 
Dedica-se também um tópico sobre como definir o conteúdo de cada iteração e ciclo de desenvolvimento, pois 
esta é a parte crucial de toda a metodologia, coordenando a equipa, a troca e disseminação da informação 
entre ela e o progresso do projecto, definindo o que se implementa e a que velocidade se avança. 
 
O resto da unidade curricular estuda questões técnicas importantes para o desenvolvimento. Estes incluem 
tópicos destinados a boas práticas quase fundamentais nesta metodologia, como a utilização intensiva de 
padrões de software e um refactoring regular (reconstrução do código de forma a torná-lo mais eficiente). 
O objectivo de ensinar a programar com testes intensivos é tratado em profundidade pelos últimos tópicos, 
que fazem um estudo detalhado de como incluir testes no processo de desenvolvimento. Estuda-se a série de 
ferramentas xUnit (ferramentas destinadas a implementar testes unitários em várias linguagens de 
programação, todas com estruturas semelhantes) e descrevem-se os conceitos básicos do processo de 
testes. Discutem-se ainda os testes de aceitação do projecto, e da integração das diversas unidades num 
sistema completo. 
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Para completar, discutem-se outros métodos de desenvolvimento ágil para lá da eXtreme Programming. 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes. 

This curricular unit (CU) aims to teach the students programming using agile methods, in particular the 
methodology known as eXtreme Programming (XP). A key feature of this methodology is test-driven 
development. Therefore, the unit examines in detail these two themes. It begins by explaining what is eXtreme 
Programming, and how this methodology is different from more traditional models of development (in 
particular the waterfall model). Details the various principles and values, the most common practices and 
activities (or stages) that constitute the development cycle. Due to the sometimes radical difference from 
traditional methods, XP is not consensual, which is engaged by a topic to explore their strengths and what are 
the most frequent criticisms, so that students learn to avoid misrepresentations of XP that have negative 
effects. 
 
eXtreme Programming (and in general all agile methods) support the development of a major project in very 
short iterations that correspond to the complete development cycle (planning, definition of testing, 
deployment, acceptance testing and correction), often with little documentation and frequent change of 
requirements as development is very much conditioned by the needs of each client at a given time. 
 
There is also a topic dedicated to how to define the contents of each iteration and development cycle, since 
this is the crucial part of the methodology, the team coordinating the exchange and dissemination of 
information and the progress of the project, defining what is implemented and how quickly it progresses. 
 
The rest of the course examines technical issues important for development. These include topics for the most 
fundamental best practice in these methods such as the intensive use of software patterns and regular 
refactoring (reconstruction of the code in order to make it more efficient). 
 
The aim of teaching to program with intensive testing is covered in depth by the latest topics that make a 
detailed study of how to include tests in the development process. It studies the series of xUnit tools (tools to 
implement unit tests in various programming languages, all with similar structures) and describe the basic 
concepts of the testing process. It is also discussed acceptance tests and integration of various units into a 
complete system. For completeness, it is also discussed other agile development methods beyond eXtreme 
Programming. 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

O ensino desta unidade curricular recorre ao método expositivo, incluindo estudos de caso, casos práticos 
e/ou projectos de média dimensão, seguida da apresentação de exercícios aos alunos de modo a estes 
poderem exercitar e sedimentar os conhecimentos adquiridos. Tentar-se-á formentar a participação e o 
espírito crítico dos alunos. A avaliação será contínua, baseada quer na participação nas aulas quer na 
resolução de trabalhos, dentro e fora da sala de aula. Os alunos que não obtiverem aproveitamento à avaliação 
contínua serão sujeitos a uma avaliação final. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The teaching of this curricular unit consists on the presentation of the subject, including case studies, and/or 
medium size projects, followed by the presentation of exercises to the students so that they can exercise and 
consolidate their knowledge. The students active participation and critical thinking will be encouraged. The 
assessment will be Continuous, based on class participation and in resolution of exercises, both inside and 
outside the classroom. Students that do not get to pass at the continuous assessment will be subject to a final 
evaluation. 

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

Esta metodologia está de acordo com o objectivo de que o conhecimento tenha um cariz prático e muito 
focado na capacidade de concretização, se bem que baseado em conhecimentos teóricos, que se pretende 
sejam suficientemente sólidos para o fim em vista, e em tentar fomentar a capacidade crítica dos estudantes. 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes. 

This methodology is consistent with the objective that the knowledge be pragmatically imparted, and very 
focused on the students ability to achieve practical results, although based on the appropriate amount of 
context information and on theoretical knowledge sufficient for the intended purpose, and simultaneously 
trying to enhance the students ability to look at the subject matter with a critical eye. 

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

1. "Agile Retrospectives"; E. Derby; D. Larsen; Pragmatic Bookshelf 2006 
2. "Lean Architecture for Agile Software Development"; J. O. Coplien; G. Bjornvig; Wiley 2010 
3. "Extreme Programming Explained"; 2nd ed.; K. Beck; C. Andres; Addison Wesley 2005 
4. "xUnit Test Patterns: Refactoring Test Code"; G. Meszaros; Addison Wesley 2007 
5. "Pair Programming Illuminated"; L. Williams; R. Kessler; Addison Wesley 2003 
6. "Managing Agile Projects"; S. Augustine; Prentice Hall 2005 
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7. "Agile Estimating and Planning"; M. Cohn; Prentice Hall 2006 
8. "Agile & Iterative Development"; C. Larman; Addison Wesley 2004 
9. "The Art of Agile Development"; J. Shore; S. Warden; O'Reilly 2007 
10. "Continuous Delivery: Reliable software releases through build, test, and deployment automation"; J. 
Humble; D. Farley; Addison Wesley 2010 
11. "Kanban"; D. J. Anderson; Blue Hole Press 2010 
12. "Agile Software Development with Scrum"; K. Schwaber; M. Beedle; Prentice Hall 2002 

 

Anexo IV - Comunicação de Dados e Redes / Data Communication and Networks 

3.3.1. Unidade curricular: 
Comunicação de Dados e Redes / Data Communication and Networks 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo): 

Pedro Filipe Cruz Pinto 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular: 

Nenhum 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular: 

Aprender conceitos base de telecomunicações e sensibilização para as diferentes tecnologias, modelos e 
protocolos utilizados actualmente nas redes de comunicação de dados. Competências e conhecimentos na 
configuração de redes locais e sua interligação com redes exteriores, dominar as técnicas de configuração de 
equipamentos de "routing". Pretende-se nomeadamente desenvolver competências que permitam o acesso à 
certificação Alcatel-Lucent SR1. 
 
Garantir que todos os alunos, isto é alguns já os podiam possuir, possuem conhecimentos práticos de 
programação em sockets. 

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit: 

To learn basic concepts of telecommunications and to gain awareness of different technologies, formats and 
protocols currently in use in data communication networks. Skills and knowledge in setting up local networks 
and their interconnection with external networks, mastering the setup of routing equipment. Aims namely to 
develop enough skills to allow access to the professional certification Alcatel-Lucent SR1. 
 
To ensure that all students, that is some might already have the necessary skills, possess a working 
knowledge of sockets programming. 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

1. A Evolução da Internet 
1.1. Primórdios e evolução da Internet 
1.2. Componentes da Internet 
1.3. Princípio de funcionamento. Arquitectura do protocolo TCP/IP 
2. Meios de Transmissão 
2.1. Meios Transmissão Guiados 
2.2. Meios Transmissão não Guiados 
3. Ligação de Dados 
3.1. Modelo OSI e definição da Ethernet 
3.2. Equipamentos utilizados nas redes Ethernet 
3.3. Mecanismos de Redundância 
3.4. Virtual LANs 
4. Protocolo IP 
4.1. Endereçamento IP 
4.2. Agregação de Rotas 
4.3. A utilização IP em redes domésticas e empresariais 
4.4. Outros protocolos que suportam operações sobre IP 
5. IP Routing e protocolos de Routing 
5.1. Definição de rotas estáticas 
5.2. Protocolos de Routing dinâmicos 
5.2.1. Protocolo de Routing RIP 
5.2.2. Protocolo de Routing OSPF 
5.2.3. Protocolo de Routing BGP 
6. Protocolos na camada de transporte 
6.1. TCP 
6.2. UDP 
6.3. Sockets e Portos 
7. Serviços  
7.1. Introdução aos conceitos MPLS 
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7.2. Serviços VPN 
7.3. Serviços VPWS 
7.4. Serviços VPLS 
7.5. Serviços VPRN 

 
3.3.5. Syllabus: 

1. The Evolution of the Internet 
1.1 Origins and evolution of the Internet 
1.2 Internet components 
1.3 Principle of operation. Architecture of the TCP/IP protocol 
2. Transmission Media 
2.1 Guided transmission media 
2.2 Unguided transmission media 
3. Data Link 
3.1 OSI model and Ethernet definition 
3.2 Equipment used in Ethernet networks 
3.3 Redundancy mechanisms 
3.4 Virtual LANs 
4. IP protocol 
4.1 IP addressing 
4.2 Route Aggregation 
4.3 IP use in domestic and enterprise networks 
4.4 Other protocols that support operations over IP 
5. IP Routing and Routing protocols 
5.1 Definition of static routes 
5.2 Dynamic routing protocols 
5.2.1 RIP Routing Protocol 
5.2.2 OSPF Routing Protocol 
5.2.3 BGP Routing Protocol 
6. Protocols in the transport layer 
6.1 TCP 
6.2 UDP 
6.3 Sockets and Ports 
7. Services 
7.1 Introduction to MPLS concepts 
7.2 VPN Services 
7.3 VPWS Services 
7.4 VPLS Services 
7.5 VPRN Services 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

Os conteúdos programáticos foram seleccionados para esta unidade curricular de modo a cobrir os objectivos 
definidos. 
"Evolução da Internet" procura apresentar diferentes modelos, protocolos e tecnologias utilizadas 
actualmente nas redes de comunicação. 
"Meios de Transmissão", "Ligação de Dados", "Protocolo IP" procura que sejam transmitidas competências e 
conhecimentos em tecnologias e configurações de redes locais. 
"IP Routing e protocolos de routing", "Protocolos na camada de transporte", e "Serviços" visam dotar os 
alunos do saber necessário à interligação das redes locais ao exterior. 
Os objectivos de domínio de técnicas de configuração de equipamentos de "routing" serão desencadeados ao 
longo da unidade curricular com aulas práticas onde se explora a configuração dos equipamentos pondo em 
prática os conhecimentos apreendidos. A conclusão com sucesso desta unidade curricular abre o caminho à 
possibilidade de se submeter a um exame para obter a certificação profissional Alcatel-Lucent SR1. É 
igualmente explorada a programação em sockets em ambientes Windows e Linux. 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes. 

The course contents have been selected for this curricular unit to cover its objectives: 
"Evolution of the Internet" aims to present different models, protocols and technologies currently used in 
communication networks. 
"Transmission Media", "Data Link", "IP protocol" tries to pass skills and knowledge in technology and 
configuration of local networks. 
"IP Routing and Routing protocols", "Protocols in the transport layer", and "Services" aim to provide students 
with the knowledge necessary for the interconnection of local networks to the outside world. 
The objectives of technical setup of "routing" equipment are taken along the course with practical sessions in 
which it is explored the configuration of the equipment to put into practice the knowledge learned. Successful 
completion of this course opens the door to the possibility of undergoing an examination to obtain a 
professional certification (Alcatel-Lucent SR1). Socket programming in Linux and Windows is also explored. 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 
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As aulas têm carácter teórico-prático, permitindo ao professor expor conceitos ao mesmo tempo que os ilustra 
com exemplos práticos. O objectivo da unidade curricular (UC) é eminentemente prático, pelo que as aulas 
serão centradas à volta do desenvolvimento de trabalhos práticos que permitam aos alunos adquirir as 
competências delineadas nos objectivos enunciados. 
A avaliação pode ter duas modalidades: 
Contínua - os alunos são avaliados em diversos momentos ao longo do semestre, por meio da avaliação de 
trabalhos práticos e testes aos conceitos teóricos. 
Final - para os alunos que não tenham podido ou conseguido obter a aprovação pela forma contínua, existe a 
possibilidade de o fazer num momento de avaliação final. 
Os alunos que obtenham aprovação a esta UC se assim o entenderem podem inscrever-se para a realização de 
um exame que lhes permite obter a certificação Alcatel-Lucent SR1. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The classes are of a theoretical-practical nature, allowing the teacher to present topics and at the same time 
illustrate them with practical examples. The objective of the curricular unit (CU) is mainly practical, and thus 
the classes focus on the development of practical projects that allow the students to acquire the skills outlined 
in the objectives. 
The evaluation will be in two ways: 
Continuous - the students are evaluated at several moments during the semester, through evaluation of 
practical works and tests to the theoretical subjects. 
Final - those students who are not able to get a continuous positive evaluation may do so through a final 
moment of evaluation. 
The students that pass at this CU can if they so wish register for the Alcatel-Lucent SR1 exam. 

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

Procura-se promover nesta disciplina uma forte articulação entre a teoria e a prática pelo que o atingir do 
objectivo central implica a participação dos alunos nas aulas teóricas e práticas. 
Procura-se com este modelo que os objectivos indicados não só sejam atingidos, pelo que o aluno terá ao 
longo da unidade curricular aulas expositivas onde serão transmitidos os conceitos teóricos, existindo 
seguidamente uma forte componente laboratorial onde será possível a implementação dos mais diversos 
cenários utilizando equipamentos activos de rede, como também que os alunos que assim o desejarem 
possam aceder à certificação Alcatel-Lucent SR1 (note-se no entanto, que o programa desta unidade curricular 
não é dependente do fornecedor da tecnologia, portanto o conhecimento adquirido nesta unidade curricular 
pode ser aplicado sem problemas em equipamentos de outros fornecedores). 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes. 

In this curricular unit a strong link between theory and practice is promoted, to attain the central objective it is 
necessary the participation of the students in lectures and practice labs. With this model the stated objectives 
are achieved not only by the student taking the course lectures where the theoretical concepts are presented, 
but also in the strong laboratory component which will allow the implementation of different scenarios using 
the existing lab telecommunications equipment. Also the students who so wish, can register for taking the 
Alcatel-Lucent SR1 certification (notice however that this curricular unit's syllabus is not vendor dependent 
therefore the knowledge acquired can be applied with equipment from other vendors). 

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

1. "Data and Computer Communications"; 9th ed.; William Stallings; Prentice-Hall 2010 
2. "Computer Networks"; 5th ed.; Andrew S. Tanenbaum; Prentice-Hall 2010 
3. "Computer Networking: A top-down approach"; James F. Kurose; Keith W. Ross; 5th ed.; Addison-Wesley 
2010 
4. "Alcatel-Lucent Scalable IP Networks Self-Study Guide"; Kent Hundley; Wiley 2009 
5. "Understanding Networked Multimedia"; François Fluckiger; Prentice-Hall 2006 
6. "Telecommunications Essentials"; Lillian Goleniewski; 2nd ed.; Addison-Wesley 2007 
7. "Encyclopedia of Multimedia Technology and Networking"; Margherita Pagani (ed.); 2nd. ed.; Information 
Science Reference 2008 
8. "Unix Network Programming: The sockets networking API"; Volume 1; 3rd ed.; W. Richard Stevens; Bill 
Fenner; Andrew M. Rudoff; Addison-Wesley 2004 
9. "The Definitive Guide to Linux Network Programming"; Keir Davis; John W.Turner; Nathan Yocom; Apress 
2004 
10. "Windows Sockets Network Programming"; Bob Quinn; David Shute; Addison-Wesley 2011 

 

Anexo IV - Gestão e Monitorização de Redes / Network Management and Monitoring 

3.3.1. Unidade curricular: 
Gestão e Monitorização de Redes / Network Management and Monitoring 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo): 
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Pedro Filipe Cruz Pinto 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular: 

Gil Coutinho Costa Seixas Lopes 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular: 

Esta unidade curricular procura desenvolver competências na área de gestão e monitorização de Rede. Os 
objectivos principais são 1- Conhecer as principais plataformas, arquitecturas e ferramentas de gestão e 
monitorização de rede; 2- Ser capaz de implementar numa rede um conjunto de mecanismos e ferramentas 
que possibilitem a sua gestão e monitorização. Pretende-se desenvolver competências específicas na 
concepção e monitorização de redes de transporte MPLS 

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit: 

This curricular unit (CU) seeks to develop skills in managing and monitoring networks. The main objectives are 
1- To know the major platforms, architectures and tools for managing and monitoring networks, 2- Being able 
to implement in a network a set of mechanisms and tools that enable management and monitoring. This CU is 
intended to develop specific skills in the design and monitoring of MPLS transport networks 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

1. Arquitecturas de Gestão de Rede e Sistemas. 
1.1. Áreas Funcionais 
1.2. Arquitecturas e Modelos de Gestão 
1.3. Operações de Gestão e suas Funcionalidades 
2. Conceitos e princípios de SNMP 
2.1. A arquitectura de Gestão Baseada em SNMP 
2.2. Gestão de Redes e Serviços baseada em SNMP 
2.3. Componentes fundamentais do modelo de gestão 
2.4. MIBS 
2.5. Agentes 
2.6. Proxys 
2.7. Sondas 
2.8. SNMP V3 
3. Gestão integrada de redes e sistemas 
4. Avaliação de plataformas de gestão e monitorização de redes 
5. Utilização da plataforma Nagios 
6. Provisionar e activar serviços 
7. Gestão de configurações  

 
3.3.5. Syllabus: 

1. Architectures and Network Management Systems 
1.1. Functional Areas 
1.2. Architectures and Management Models 
1.3. Operations Management and its Features 
2. Concepts and principles of SNMP 
2.1. The architecture of SNMP-Based Management 
2.2. Network and Service Management based on SNMP 
2.3. Key components of the management model 
2.4. MIBS 
2.5. Agents 
2.6. Proxies 
2.7. Probes 
2.8. SNMP V3 
3. Integrated management of networks and systems 
4. Evaluation of management platforms and network monitoring 
5. Using the Nagios platform 
6. Provision and activation of services 
7. Configuration management 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

Os conteúdos programáticos da unidade curricular estão directamente relacionados com os objectivos da 
unidade. 
"Introdução à Gestão Integrada", "Conceitos de Arquitectura de Gestão de Redes" e "Arquitecturas de 
Gestão", são conteúdos programáticos orientados aos objectivos de dotar os alunos de conhecimentos sobre 
as principais arquitecturas de gestão e monitorização de redes. 
"Ferramentas de Gestão e Monitorização" juntamente com o conteúdo "Plataformas de Gestão e Monitorização 
de Redes", perspectivam a implementação prática de um conjunto de mecanismos de gestão e monitorização 
de redes. No âmbito desta implementação prática far-se-á recurso à plataforma Nagios. 
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3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes. 

The syllabus of the course is directly related to the objectives of the unit. 
"Introduction to Integrated Management", "Architectural Concept of Network Management" and "Management 
Architectures", are oriented to the goal to equip students with knowledge on key management architectures 
and network monitoring. 
"Tools for Management and Monitoring of Networks" along with "Platforms for Management and Monitoring of 
Networks" offer the prospect of a practical implementation of a set of mechanisms for managing and 
monitoring networks. The practical implementation will use the Nagios platform. 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

O ensino desta unidade curricular recorre ao método expositivo, incluindo estudos de caso, casos práticos 
e/ou projectos de média dimensão, seguida da apresentação de exercícios aos alunos de modo a estes 
poderem exercitar e sedimentar os conhecimentos adquiridos. Tentar-se-á formentar a participação e o 
espírito crítico dos alunos. A avaliação será contínua, baseada quer na participação nas aulas quer na 
resolução de trabalhos, dentro e fora da sala de aula. Os alunos que não obtiverem aproveitamento à avaliação 
contínua serão sujeitos a uma avaliação final. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The teaching of this curricular unit consists on the presentation of the subject, including case studies, and/or 
medium size projects, followed by the presentation of exercises to the students so that they can exercise and 
consolidate their knowledge. The students active participation and critical thinking will be encouraged. The 
assessment will be Continuous, based on class participation and in resolution of exercises, both inside and 
outside the classroom. Students that do not get to pass at the continuous assessment will be subject to a final 
evaluation. 

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

Esta metodologia está de acordo com o objectivo de que o conhecimento tenha um cariz prático e muito 
focado na capacidade de concretização, se bem que baseado em conhecimentos teóricos, que se pretende 
sejam suficientemente sólidos para o fim em vista, e em tentar fomentar a capacidade crítica dos estudantes. 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes. 

This methodology is consistent with the objective that the knowledge be pragmatically imparted, and very 
focused on the students ability to achieve practical results, although based on the appropriate amount of 
context information and on theoretical knowledge sufficient for the intended purpose, and simultaneously 
trying to enhance the students ability to look at the subject matter with a critical eye. 

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

1. "OSS for Telecom Networks: An introduction to network management"; K. Misra; Springer 2004 
2. "Wireshark Network Analysis"; L. Chappell; Protocol Analysis Institute 2010 
3. "Handbook of Optimization in Telecommunications"; M. G. C. Resende; P. M. Pardalos (eds.); Springer 2006 
4. "Data and Computer Communications"; 9th ed.; W. Stallings; Prentice-Hall 2010 
5. "SNMP, SNMPv2, SNMPv3, and RMON 1 and 2"; 3rd ed.; W. Stallings; Addison Wesley 1999 
6. "Network Analysis, Architecture, and Design"; 3rd ed.; J. D. McCabe; Morgan Kaufmann 2007 
7. "Indoor Radio Planning: A practical guide for GSM, DCS, UMTS and HSPA"; M. Tolstrup; Wiley 2008 
8. "Practical System Reliability"; E. Bauer; X. Zhang; D. A. Kimber; Wiley 2009 
9. "WiMAX Networks: Techno-Economic Vision and Challenges"; R. Prasad; F. J. Velez; Springer 2010 
10. "Beyond 3G: Bringing networks, terminals and the web together"; M. Sauter; Wiley 2009 
11. "Building a Monitoring Infrastructure with Nagios"; D. Josephsen; Prentice Hall 2007 

 

Anexo IV - Pré-produção e Produção de Conteúdos Audiovisuais / Pre-production & Production Audiovisual 
Content 

3.3.1. Unidade curricular: 
Pré-produção e Produção de Conteúdos Audiovisuais / Pre-production & Production Audiovisual Content 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo): 

Fernando Jorge Sousa Faria Paulino 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular: 

Luís Humberto Jardim Marcos 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular: 

Estudar as fases de pré-produção e de produção de conteúdos audiovisuais; compreender as funções de cada 
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um dos departamentos envolvidos na produção dos diferentes tipos de conteúdos audiovisuais. Desenvolver 
competências práticas na realização do processo de produção através da realização de projectos específicos 
numa das áreas consideradas. Pretende-se ainda que os alunos para além da responsabilidade na gestão de 
um projecto sejam participantes activos, com funções que se alternam de projecto para projecto, nos 
projectos da responsabilidade de outros alunos e dessa forma experimentem diferentes funções e 
responsabilidades. 

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit: 

To study the stages of pre-production and production of audiovisual content; to understand the functions of 
each department involved in the production of different types of audiovisual content. To develop practical 
skills in the production process by carrying out specific projects in one of the areas considered. It is also 
intended that students, in addition to responsibility in managing a project on his/her own, are active 
participants, with functions that alternate from project to project, within other student’s projects, and thus 
experience different roles and responsibilities. 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

1. O Desenvolvimento da Ideia: A ideia; A sinopse; O tratamento; O argumento, estruturação e escrita 
 
2. A Pré-Produção 
2.1 Análise do guião 
2.2 Detalhamento 
2.3 Planificação técnica 
2.4 Elaboração da pré-visualização e/ou criação do protótipo 
2.5 Storyboard 
2.6 Plano de trabalho 
2.7 Orçamento 
2.8 Definição da equipa artística 
2.9 Definição da equipa técnica 
2.10 Autorizações para filmagem, e/ou utilização de objectos de autor 
2.11 Réperages 
 
3. A Produção 
3.1 Departamentos de produção (produção, realização, imagem, som, desenvolvimento tecnológico, arte / 
cenografia, guarda-roupa) 
3.2 Processo de produção diária (plano de trabalho diário; resolver de problemas no processo de produção) 
3.3 Documentos de produção (folha de serviço diária, relatório de produção diário, registo de imagem diário, 
registo de som diário, registo de anotação e continuidade diário, registo do desenvolvimento técnico diário) 

 
3.3.5. Syllabus: 

1. Idea development: The idea, Synopsis; Treatment; Argument (structuring and writing) 
 
2. Pre-production 
2.1 Screenplay 
2.2 Breakdowns 
2.3 Schedule 
2.4 Pre-visualization and/or prototyping 
2.5 Storyboard 
2.6 Working plan 
2.7 Budget 
2.8 Artistic crew definition 
2.9 Technical crew definition 
2.10 Permits for filming and/or use of objects of copyright. 
2.11 Réparages 
 
3. Production 
3.1 Production departments (production, directing, image, sound, technical development, art/ set designer, 
costume). 
3.2 Daily production process (daily working schedule; solving production problems). 
3.3 Production documents (daily schedule, daily production report, daily image registration, daily sound 
registration, daily registration of annotations and continuity, daily technical development registration) 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

A unidade curricular encontra-se dividida em três grandes temas. O primeiro cobre a fase criativa, em que se 
define a ideia e como construí-la. Esta fase serve de preparação às duas seguintes, que tratam directamente 
os principais objectivos da unidade curricular. 
 
A primeira destas duas fases detalha todo o processo de pré-produção, passando por cada uma das suas 
fases. A segunda das duas grandes fases detalha o processo de produção e estuda os departamentos 
envolvidos na elaboração do produto. Estas duas fases cumprem assim o primeiro objectivo da unidade 
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curricular. 
 
O estudo da fase de produção inclui uma forte componente prática, com o desenvolvimento, por parte dos 
alunos, de projectos práticos que lhes darão competências técnicas reais nas suas diferentes fases, 
cumprindo o segundo objectivo da unidade curricular. Além disso, os trabalhos serão efectuados em equipa 
com rotatividade de elementos, pelo que será necessário assumir funções de gestão e desempenhar papéis 
em diferentes funções. Desta forma, cumpre-se o terceiro e último objectivo da unidade curricular. 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes. 

The curricular unit (CU) is divided into three major themes. The first covers the creative phase, which defines 
the idea and how to build it. This phase serves as a preparation to the following two, dealing directly with the 
main objectives of the CU. 
 
The first of these two phases detail the entire process of pre-production, through each of its phases. The 
second details the production process and involves the study of the departments involved in preparing the 
audiovisual production. These two phases thus, fulfil the first objective of the CU. 
 
The study of the production phase includes a strong practical component, with the development, by the 
students, of practical projects that will deliver real expertise in their different phases, fulfilling the second 
objective of the CU. In addition, work will be carried out in teams, with rotating elements, so as to be necessary 
to assume management responsibility and roles within different functions. Thus, is fulfilled the third and final 
objective of the course. 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

O ensino desta unidade curricular recorre ao método expositivo, incluindo estudos de caso, casos práticos 
e/ou projectos de média dimensão, seguida da apresentação de exercícios aos alunos de modo a estes 
poderem exercitar e sedimentar os conhecimentos adquiridos. Tentar-se-á formentar a participação e o 
espírito crítico dos alunos. A avaliação será contínua, baseada quer na participação nas aulas quer na 
resolução de trabalhos, dentro e fora da sala de aula. Os alunos que não obtiverem aproveitamento à avaliação 
contínua serão sujeitos a uma avaliação final. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The teaching of this curricular unit consists on the presentation of the subject, including case studies, and/or 
medium size projects, followed by the presentation of exercises to the students so that they can exercise and 
consolidate their knowledge. The students active participation and critical thinking will be encouraged. The 
assessment will be Continuous, based on class participation and in resolution of exercises, both inside and 
outside the classroom. Students that do not get to pass at the continuous assessment will be subject to a final 
evaluation. 

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

Esta metodologia está de acordo com o objectivo de que o conhecimento tenha um cariz prático e muito 
focado na capacidade de concretização, se bem que baseado em conhecimentos teóricos, que se pretende 
sejam suficientemente sólidos para o fim em vista, e em tentar fomentar a capacidade crítica dos estudantes. 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes. 

This methodology is consistent with the objective that the knowledge be pragmatically imparted, and very 
focused on the students ability to achieve practical results, although based on the appropriate amount of 
context information and on theoretical knowledge sufficient for the intended purpose, and simultaneously 
trying to enhance the students ability to look at the subject matter with a critical eye. 

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

1. "Grammar of The Film Language"; Daniel Arijon; Focal Press 1976 
2. "American Cinematographer Film Manual"; Stephen H. Burum; ASC Press 2004 
3. "La Producción Cinematográfica"; Luis A. Cabezón; Félix G. Gomez Urdá; Ediciones Cátedra 2004 
4. "Da Criação ao Guião"; Doc Comparato; Pergaminho 2002 
5. "American Cinematographer Video Manual"; 3rd ed.; Michael Groticelli; ASC Press 2004 
6. "The Complete Film Production Handbook"; 4th ed.; Eve Light Honthaner; Focal Press 2010 
7. "Producing and Directing the Short Film and Video"; 4th ed.; David Irving; Peter Rea; Focal Press 2010 
8. "Mastering MultiCamera Techniques. From Preproduction to Editing and Deliverables"; Mitch Jacobson; 
Focal Press 2010 
9. "Film Directing - Shot By Shot"; Steven Katz; Michael Wiese Productions 1991 
10. "A Realização Cinematográfica"; Terence St. John Marner; Edições 70 2004 
11. "Television Production"; Gerald Millerson; Focal Press 2001 
12. "Directing 101"; Ernest Pintoff; Michael Wiese Productions 1999 

 

Anexo IV - Multimédia para a Educação e o Ensino a Distância / Multimedia Education and Distance Learning 
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3.3.1. Unidade curricular: 
Multimédia para a Educação e o Ensino a Distância / Multimedia Education and Distance Learning 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo): 

Eduardo Luis Ribeirinha Cardoso Carvalho 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular: 

Nenhum 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular: 

Aprender a desenvolver projectos multimédia para o ensino e para sistemas de aprendizagem em e-learning 
integrados em sistemas de aprendizagem a distancia ou ambientes mistos de aprendizagem. 
 
Desenvolver competências específicas na criação de produtos multimédia vocacionados para o ensino básico, 
que funcionam como ferramentas complementares a utilizar em ambiente de sala de aula com a utilização do 
quadro interactivo (assistidas e com o acompanhamento do professor). 

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit: 

To learn to develop multimedia projects for teaching and learning systems in e-learning in integrated learning 
systems, distance learning, or blended learning environments. 
 
To develop specific skills in creating multimedia products aimed towards basic education, which serve as 
complementary tools to use in a classroom environment using the smartboard (assisted by the teacher). 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

1. Modelos de aprendizagem 
2. Aprendizagem e e-learning: literacias do e-learning 
3. Aprendizagem em sistemas distribuídos: ensino a distância, e-learning e ambientes mistos de aprendizagem 
4. Redes sociais como uma ferramenta educacional 
5. Sistemas multimédia de aprendizagem (expectativas versus situação real) 
6. Análise das necessidades, aprendizes e condições de aprendizagem 
7. Desenho de módulos de aprendizagem (estruturados em disciplinas, temas e outros) 
8. Módulos complementares ou autónomos 
9. Redução do esforço de processamento (ruído) na aprendizagem multimédia (coerência, 
sinalização/elementos chave, redundância, contiguidade espacial e temporal) 
10. Protótipos, testes de desenvolvimento e testes de desempenho 
11. Distribuição 
12. Manutenção do sistema de aprendizagem e estratégias de suporte aos aprendizes 

 
3.3.5. Syllabus: 

1. Models of learning 
2. Learning and e-learning: social literacies of e-learning 
3. Distributed learning: distance learning , e-learning and blended learning 
4. Social Networks as educational tools 
5. Multimedia learning (expectations versus real situation) 
6. Analyzing needs, learners, learning settings 
7. Designing learning modules (course based and others) 
8. Complementary or autonomous modules 
9. Reducing extraneous processing in multimedia learning (coherence, signalling, redundancy, spatial and 
temporal contiguity) 
10. Prototypes, Test Development and Performance Test 
11. Distribution 
12. Managing the learning system and supporting learners 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

O programa desta unidade curricular cobre diferentes aspectos da criação de sistemas de aprendizagem e e-
learning. Estes aspectos estão divididos em diferentes grupos, incluindo uma caracterização teórica do 
conceito (modelos de aprendizagem, literacia do e-learning), questões e oportunidades suscitadas pela 
tecnologia (aprendizagem em sistemas distribuídos e uso das redes sociais como plataforma), teoria sobre o 
desenho específico dos produtos tendo em conta as necessidades do público-alvo (análise das necessidades, 
dos aprendizes e das condições de aprendizagem; desenho e classificação de módulos; optimização do 
esforço necessário para a aprendizagem) e questões de desenvolvimento destes produtos (protótipos, testes, 
distribuição e manutenção). 
 
Os primeiros grupos englobam a formação necessária para cumprir o primeiro objectivo da unidade curricular, 
comunicando a alto nível os conceitos necessários ao planeamento destes produtos. As partes de teoria do 
desenho e planeamento e da sua implementação dão as ferramentas necessárias para que os estudantes 
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sejam capazes de desenvolver produtos específicos para o ensino, cumprindo o segundo objectivo. 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes. 

The program of this curricular unit (CU) covers different aspects of creating learning systems and e-learning. 
These aspects are divided into different groups, including a theoretical description of the concept (learning 
models, e-learning literacy), issues and opportunities raised by the technology (learning on distributed 
systems and use of social networks as a learning platform), on the theory about designing specific products 
taking into account the needs of the target audience (needs analysis, analysis of the learners, of the learning 
environment; design and classification modules, optimization of the effort necessary for learning) and 
development issues of these products (prototypes, testing, distribution and maintenance). 
 
The first groups include the training needed to meet the first objective of the CU, communicating high-level 
concepts necessary to the planning of these products. Design theory, planning and implementation provide 
the necessary tools so that students are able to develop products specifically for education, fulfilling the 
second goal. 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

O ensino desta unidade curricular recorre ao método expositivo, incluindo estudos de caso, casos práticos 
e/ou projectos de média dimensão, seguida da apresentação de exercícios aos alunos de modo a estes 
poderem exercitar e sedimentar os conhecimentos adquiridos. Tentar-se-á formentar a participação e o 
espírito crítico dos alunos. A avaliação será contínua, baseada quer na participação nas aulas quer na 
resolução de trabalhos, dentro e fora da sala de aula. Os alunos que não obtiverem aproveitamento à avaliação 
contínua serão sujeitos a uma avaliação final. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The teaching of this curricular unit consists on the presentation of the subject, including case studies, and/or 
medium size projects, followed by the presentation of exercises to the students so that they can exercise and 
consolidate their knowledge. The students active participation and critical thinking will be encouraged. The 
assessment will be Continuous, based on class participation and in resolution of exercises, both inside and 
outside the classroom. Students that do not get to pass at the continuous assessment will be subject to a final 
evaluation. 

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

Esta metodologia está de acordo com o objectivo de que o conhecimento tenha um cariz prático e muito 
focado na capacidade de concretização, se bem que baseado em conhecimentos teóricos, que se pretende 
sejam suficientemente sólidos para o fim em vista, e em tentar fomentar a capacidade crítica dos estudantes. 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes. 

This methodology is consistent with the objective that the knowledge be pragmatically imparted, and very 
focused on the students ability to achieve practical results, although based on the appropriate amount of 
context information and on theoretical knowledge sufficient for the intended purpose, and simultaneously 
trying to enhance the students ability to look at the subject matter with a critical eye. 

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

1. "The Cambridge Handbook of Multimedia Learning"; Richard E. Mayer (ed.); Cambridge University Press 
2005 
2. "E-Learning and Social Networking Handbook"; Robin Mason; Frank Rennie; Routledge 2008 
3. "Multimedia Learning"; 2nd ed.; Richard E. Mayer; Cambridge University Press 2009 
4. "Rethinking Pedagogy for a Digital Age"; Helen Beetham; Rhona Sharpe; Routledge 2007 
5. "e-tivities"; Gilly Salmon; Routledge 2002 
6. "Challenging E-learning in the University"; Robin Goodfellow; Mary R. Lea; McGraw-Hill 2007 
7. "Blended Learning in Higher Education"; D. Randy Garrison; Norman Vaughan; Jossey-Bass 2008 
8. "Situated learning. Legitimate peripheral participation"; Jean Lave; Etienne Wenger; Cambridge University 
Press 1991 
9. "Escolas que aprendem: um guia da Quinta Disciplina para educadores, pais e todos que se interessam pela 
educação"; Peter Senge, Nelda Cambron-McCabe, Timothy Lucas, Bryan Smith, Janis Dutton, Art Kleiner; 
Artmed Editora 2005 

 

Anexo IV - Criptografia Aplicada / Applied Cryptography 

3.3.1. Unidade curricular: 
Criptografia Aplicada / Applied Cryptography 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo): 
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Alexandre Jorge Teixeira Miranda Pinto 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular: 

Nenhum 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular: 

Os alunos devem adquirir no final desta unidade curricular uma compreensão aprofundada do que é a 
criptografia moderna e conhecer os algoritmos mais importantes hoje em dia e da história recente. 
 
Devem ser capazes de identificar diferentes tipos de construção básica, perceber quais são as propriedades 
de segurança que devem satisfazer e que funcionalidade cumprem. Devem compreender como estes blocos 
básicos podem ser usados para construir esquemas criptográficos e quais são os seus compromissos de 
segurança / eficiência.  

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit: 

Students should acquire by the end of this curricular unit a thorough understanding of what is modern 
cryptography and to know the most important algorithms of today and in the recent history. 
 
They must be able to identify different types of basic constructions, understand what are the security 
properties that must be met and the functionality that they provide. They must understand how these building 
blocks can be used to construct cryptographic schemes and what are their commitments to security / 
efficiency. 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

1. Introdução: Criptografia clássica; Segurança incondicional One-Time Pad; Criptografia moderna; Provas 
segurança; Princípios Kerckhoffs 
2. Blocos constituintes: Geradores de números e funções pseudo-aleatórias; Funções sentido único 
3. Criptografia Simétrica: Cifras simétricas sequenciais (RC4, A5/1, A5/3); Cifras simétricas de blocos, 
construção e modos operação; Redes Feistel e Redes SP (IDEA, DES, 3DES, AES); Funções hash: definição e 
propriedades segurança (SHA1, MD5, SHA2, candidatos a SHA3); Códigos Autenticação (HMAC, NMAC) 
4. Criptografia Assimétrica: Problemas computacionais: logaritmo discreto, factorização inteiros; Criptografia 
chave pública; protocolo Diffie-Hellman para troca chaves e ataques; Cifração El-Gamal; RSA; 
Vulnerabilidades RSA; RSA-OAEP; Eficiência criptografia chave pública; Assinaturas digitais; Paradigma 
Hash-then-sign; One-Time Signatures (Schnorr, DSS, RSA-PSS) 
5. Criptografia eficiente: Cifração híbrida (IPsec / TLS); Criptografia com recursos limitados 

 
3.3.5. Syllabus: 

1. Introduction: Classical Cryptography; Unconditional security with One-Time Pad; Modern cryptography; 
Security proofs; Kerckhoffs Principles 
2. Building blocks: pseudo-random number generators and functions, one-way functions 
3. Symmetric cryptography: stream ciphers (RC4, A5/1, A5/3); block ciphers; construction and operation 
modes; Feistel Networks and SP Networks (IDEA, DES, 3DES, AES); Hash functions: definition and security 
properties (SHA1, MD5, SHA2, SHA3 candidates); Authentication Codes (HMAC, NMAC) 
4. Asymmetric cryptography: computational problems: discrete logarithm, integer factorization; public key 
cryptography; Diffie-Hellman protocol for key exchange and attacks; El-Gamal cipher; RSA, RSA 
Vulnerabilities; RSA-OAEP; Efficiency of public key encryption; digital signatures; hash-then-sign paradigm; 
One-Time signatures (Schnorr, DSS, RSA-PSS) 
5. Efficient encryption: hybrid cipher (IPsec/TLS); encryption with limited resources 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

A UC está estruturada de forma a apresentar aos alunos todas as construções básicas de criptografia, 
partindo dos blocos constituintes mais básicos (funções de sentido único, funções pseudo-aleatórias e 
geradores de números pseudo-aleatórios) e evoluindo para cobrir todas as funções básicas da criptografia: 
cifração, autenticação e assinatura, incluindo os sistemas de chave simétrica e assimétrica. Em cada 
categoria, são apresentados alguns exemplos importantes, por terem relevância histórica ou serem 
actualmente os mais usados. Desta forma, ficam cumpridos os primeiros objectivos listados. 
 
A descrição dos tipos de esquema / construção deverá incluir uma discussão das propriedades de segurança, 
e da finalidade dos esquemas. A apresentação de construções complexas mostra aos alunos como podem os 
blocos básicos ser combinados na construção de esquemas criptográficos. A secção final visa avaliar as 
diferenças de eficiência entre os diversos tipos de construção e as soluções práticas para lidar com esse tipo 
de problema. As noções de provas de segurança são introduzidas com a apresentação das construções, à 
medida que os diferentes tipos de construção são apresentados. Ficam assim cumpridos os restantes 
objectivos. 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes. 

This curricular unit is structured to introduce students to all the basic constructs of encryption, based on the 
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most basic building blocks (one-way functions, pseudo-random functions and generators of pseudo-random 
numbers) and evolving to cover all the basic functions of encryption, authentication and signing, including 
systems of symmetric and asymmetric keys. In each category, some important examples are presented, either 
because they have historical significance or because currently they are the most used. Thus is fulfilled the first 
listed objective. 
 
The description of the types of layout / construction should include a discussion of security properties, and the 
purpose of the schemes. The presentation of complex constructs shows students how the basic building 
blocks can be combined in the construction of cryptographic schemes. The final section aims to assess the 
differences in efficiency between the various types of constructions and practical solutions to deal with that 
problem. The notion of security proof is introduced with the presentation of the building blocks, as the 
different types of constructions are presented. Thus are completed the remaining objectives. 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

A UC terá uma parte de aulas expositivas onde serão apresentados e discutidos os temas, promovendo a 
participação dos alunos. Em criptografia, a compreensão teórica dos temas é de importância fundamental. 
Esta será complementada com aulas de carácter prático onde os alunos deverão utilizar linguagens de 
programação com bibliotecas criptográficas para implementar os esquemas estudados. As aulas práticas 
serão ainda usadas para implementar, e atacar, construções vulneráveis ou esquemas entretanto quebrados, 
como por exemplo o RC4 no protocolo WEP. 
A avaliação pode ser: 
Contínua - os alunos são avaliados em diversos momentos ao longo do semestre, podendo esta avaliação ser 
feita por meio de testes ou trabalhos práticos. 
Final - para os alunos que não tenham conseguido obter a aprovação pela forma contínua. Poderá ser feito por 
um exame que teste os principais conhecimentos ministrados na UC e/ou por um projecto que exija a 
aquisição das principais competências adquiridas na UC. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The curricular unit will consist partially on lectures, promoting the participation of the students, where the 
issues will be presented and discussed. In cryptography, the theoretical understanding of the issues is of 
fundamental importance. This will be complemented by practical classes where students must use 
programming languages with cryptographic libraries to implement the schemes studied. The practical classes 
will also be used to create and attack vulnerable combinations or schemes that have been broken, such as 
RC4 in WEP. 
 
The assessment may be: 
Continuous - students are assessed throughout the semester, this evaluation will be done through specific 
tests or practical assignments. 
Final - students who have failed to obtain approval on the continuous evaluation will be subject to a final 
assessment. This can be done by an examination of the key skills and / or by having to make a project that 
requires the acquisition of the key skills taught in the curricular unit. 

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

A divisão das horas de contacto em aulas práticas e aulas teórico-práticas contempla a dupla natureza dos 
objectivos da UC. O conhecimento dos tópicos fundamentais será obtido nas aulas teórico-práticas. O 
professor pode usar estas para apresentar os temas mas também para promover a exploração destes pelos 
alunos, através de estudo de bibliografia seleccionada, seguida de exposição e debate ou resolução de 
exercícios. 
 
As aulas práticas permitem aos alunos implementar construções criptográficas, de raiz ou usando bibliotecas 
especializadas, conferindo-lhes uma percepção real das dificuldades de implementação de algoritmos 
criptográficos e das normas a seguir para uma correcta utilização de componentes criptográficos. Uma parte 
importante destas aulas é o ataque a construções incorrectas (modos de operação mal usadas, uso de chaves 
iguais para cifração e autenticação, chaves curtas, esquemas já quebrados, etc.) para que os alunos ganhem a 
percepção do que não devem fazer em criptografia. Especialmente, deve-se focar que a combinação incorrecta 
de construções seguras geralmente conduz a esquemas atacáveis. Esta componente permite concretizar os 
conhecimentos dos alunos contribuindo para melhor cimentar a aprendizagem. 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes. 

The division of the contact hours in lectures of a theoretical-practical nature and practical classes addresses 
the dual nature of the objectives of this curricular unit. The knowledge of the fundamental topics will be 
obtained in the theoretical-practical classes. The teacher can use these to present the topics but also to 
promote the exploration of these by the students, through the study of the selected literature, followed by a 
presentation and discussion or problem solving. 
 
The practical classes allow students to implement cryptographic constructions, from scratch or using 
specialized libraries, giving them a real understanding of the difficulties of implementation of cryptographic 
algorithms and rules to be followed for proper use of cryptographic components. An important part of these 
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lessons is the attack on incorrect constructions (misused modes of operation, using the same keys for 
encryption and authentication, short keys, schemes already broken, etc.), so that the students gain a sense of 
what not to do in cryptography. Especially, there will be a focus on the incorrect combination of safe building 
blocks that usually leads to attackable schemes. This provides students with better acquisition of knowledge, 
thus contributing to improve the learning of the subjects taught. 

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

1. "Introduction to Modern Cryptography"; Jonathan Katz; Yehuda Lindell; Chapman & Hall/CRC Press 2007 
2. "Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners"; Christof Paar; Jan Pelzl; 
Springer 2010 
3. "Cryptography: Theory and Practice"; Douglas Stinson; 3rd ed.; Chapman and Hall/CRC 2005 
4. "Cryptography: An introduction"; Nigel P. Smart; Mcgraw-Hill 2004 
5. "Handbook of Applied Cryptography"; A. J. Menezes; P. C. van Oorschot; S. A. Vanstone; CRC Press 1996 
6. "Applied Cryptography: Protocols, Algorithms and Source Code in C"; Bruce Schneier; 2nd ed; John Wiley & 
Sons 1995 
7. "Practical Cryptography"; Niels Ferguson; Bruce Schneier; John Wiley & Sons 2003 
8. "Foundations of Cryptography"; Vol 1; Oded Goldreich; Cambridge University Press 2007 
9. "Foundations of Cryptography"; Vol 2; Oded Goldreich; Cambridge University Press 2009 

 

Anexo IV - Psicologia da Segurança / Psychology of Security 

3.3.1. Unidade curricular: 
Psicologia da Segurança / Psychology of Security 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo): 

Alexandre Valente da Conceição Pereira de Sousa 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular: 

Ana Sofia Antunes das Neves 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular: 

Compreender como os factores psicológicos e sociais são cruciais para a segurança. Compreender em que 
medida as atitudes das pessoas para com os mecanismos de segurança condicionam a efectividade destes, e 
o que são ataques direccionados ao indivíduo e não ao mecanismo de segurança. Aprender a englobar o 
comportamento dos utilizadores no desenho de soluções de segurança e adquirir sentido crítico quanto a 
propostas de segurança e aos seus efeitos previstos e reais. 

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit: 

Understanding how psychological and social factors are crucial for safety. Understanding the extent to which 
people's attitudes towards the security mechanisms determine the effectiveness of them, and attacks that are 
directed to the individual and not the safety mechanism. Learning to encompass the behavior of users in the 
design of security solutions and make critical sense of security proposals and their predicted and actual 
effects. 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

1. O porquê da psicologia na segurança 
2. Segurança: equilíbrio risco / conveniência 
3. A Pessoa como factor de segurança 
3.1 Risco e senso comum 
3.2 Informação, crenças e credulidade 
3.3 Realidade vs Percepção 
3.4 Avaliação de risco e probabilidades 
3.5 Erros comuns dos utilizadores 
3.6 Processos mentais de decisão 
4. Engenharia Social 
4.1 Pretexting e Phishing 
5. Questões no desenho de segurança 
5.1 Usabilidade e Desenho de interface 
5.2 Políticas de palavras-passe 
5.3 Informação e treino dos utilizadores 
6. Estudos de casos: falhas de segurança devidas a comportamento humano 
7. Estudo de caso: segurança nacional de grande escala 
7.1 Efeitos reais na segurança 
7.2 Efeitos percebidos 
7.3 Manipulação ou protecção? 
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3.3.5. Syllabus: 
1. Why security psychology 
2. Security: balancing risk / convenience 
3. The person as a security factor 
3.1 Risk and common sense 
3.2 Information, beliefs and gullibility 
3.3 Perception vs. Reality 
3.4 Assessment of risk and odds 
3.5 Common users' mistakes  
3.6 Mental processes of decision 
4. Social Engineering 
4.1 Phishing and Pretexting 
5. Issues in the design of security 
5.1 Usability and Interface Design 
5.2 Password policies 
5.3 Information and training of users 
6. Case Studies: security breaches due to human behavior 
7. Case study: large-scale national security 
7.1 Effects on real security 
7.2 Perceived effects 
7.3 Manipulation or protection? 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

O programa desta UC está estruturado de forma a salientar o papel do factor humano na efectividade de um 
sistema de segurança. Com esse fim, parte da apresentação da segurança como um compromisso entre um 
risco de uma ameaça se concretizar e as medidas inconvenientes mitigadoras desse risco e evolui para se 
centrar na forma como a Pessoa avalia a informação de que dispõe para calcular esse risco e tomar decisões 
de segurança. O estudo da Engenharia Social demonstra como as falhas de percepção das pessoas são 
comummente aproveitadas para provocar falhas de segurança, evidenciando o factor humano como crucial 
em todo o sistema. Desta forma, cumpre-se a primeira parte dos objectivos. 
 
A UC prossegue com o estudo de formas de desenhar segurança tendo em conta as limitações e restrições 
impostas pelas acções prováveis dos utilizadores, o que cumpre mais um objectivo. Para desenvolver o 
sentido crítico dos alunos (e cumprir o último objectivo), serão realizados alguns estudos de caso mostrando 
como decisões aparentemente sólidas falharam ou estavam baseadas em premissas irrealistas.  

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes. 

The program of this curricular unit is structured to emphasize the human factor in the effectiveness of a 
security system. To this end, part of the presentation of security is as a compromise between the risk of a 
threat occurring and usually inconvenient mitigating measures, and evolving to focus on how the person 
evaluates the information available to calculate this risk and make security decisions. The study of Social 
Engineering demonstrates how misperceptions of people are commonly exploited to cause security breaches, 
emphasizing the human factor as crucial in the whole system. Thus is fulfilled the first part of the objectives. 
 
The curricular unit continues to study ways to design security taking into account the limitations and 
restrictions imposed by the likely actions of users, fulfilling one more goal of the CU. To develop the students 
critical sense and to fulfill the last goal, there will be a number of case studies showing how apparently solid 
decisions failed or were based on unrealistic assumptions. 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

A UC será constituída por aulas de carácter expositivo dedicadas à apresentação de matéria e essencialmente 
ao debate. A bibliografia sugerida deverá ser estudada e apresentada pelos alunos, em trabalhos de grupo, ao 
resto da turma, promovendo o debate e a exploração das ideias principais. 
A avaliação pode ser: 
Contínua - os alunos são avaliados em diversos momentos ao longo do semestre, podendo esta avaliação ser 
feita por meio de testes ou trabalhos práticos. 
Final - os alunos que não tenham conseguido obter a aprovação pela forma contínua. Poderá ser feito por um 
exame que teste os principais conhecimentos ministrados na UC e/ou por um projecto que exija a aquisição 
das principais competências adquiridas na UC. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The curricular unit will consist of exposition classes dedicated to the presentation of the material and debate. 
The suggested literature should be studied and presented by the students, using group work, to the rest of the 
class, promoting the discussion and exploration of the main ideas. 
 
The assessment may be: 
Continuous - students are assessed at various times throughout the semester, this evaluation will be done 
through specific tests or by doing practical assignments. 
Final - students who have failed to obtain approval on the continuous evaluation will be subject to a final 
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assessment. This can be done by an examination that tests the key skills taught in the curricular unit and / or 
by having to make a project that requires the acquisition of the key skills taught in the curricular unit. 

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

As horas de contacto são todas consideradas de carácter teórico-prático, permitindo a interacção da 
exposição por parte do docente e o estudo crítico por parte dos alunos em apresentações de grupo ou debate 
de ideias. Este formato permite explorar mais facilmente uma bibliografia ampla (a bibliografia é 
significativamente maior do que a aqui apresentada) e incutir o sentido crítico nos alunos, de acordo com os 
objectivos da UC. 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes. 

The contact hours are all of a theoretical and practical nature, allowing the interaction of the exposure by the 
teacher and the critical study by the students in group presentations or brainstorming. This format allows an 
easier exploration of a wide bibliography (the bibliography is significantly larger than the one presented here) 
and to instill in the students a critical sense, according to the objectives of this curricular unit. 

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

1. "Security Engineering"; Ross Anderson; Wiley 2008 
2. "Beyond Fear"; Bruce Schneier; Springer 2008 
3. "Security and Usability"; L. F. Cranor; S. Garfinkel; O'Reilly 2005 
4. "The Psychology of Security"; Bruce Schneier 2008 
5. "The Art of Deception"; K. Mitnick; W. L. Simon; S. Wozniak; Wiley 2003 
6. "Privacy in Electronic Commerce and the Economics of Immediate Gratification"; Alessandro Acquisti 2004 
7. "The Psychology of Scams", University of Exeter School of Psychology 2009 
8. "Social Phishing", T. Jagatic, N. Johnson, M. Jakobsson, F. Menczer 2005 
9. "The Emperor's New Security Indicators: An evaluation of website authentication and the effect of role 
playing on usability studies", S. E. Schechter, R. Dhamija, A. Ozment, Ian Fischer 2007 
10. "Reacting to Terrorism: Probabilities, Consequences, and the Persistence of Fear", John Mueller 2007 
11. "Risk"; John Adams; Routledge 1995 
12. "Using Social Psychology to Implement Security Policies", M. E. Kabay 2002 

 

Anexo IV - Metodologias de Investigação Científica Aplicada / Methodologies for Applied Scientific Research 

3.3.1. Unidade curricular: 
Metodologias de Investigação Científica Aplicada / Methodologies for Applied Scientific Research 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo): 

Amadeu Joaquim Lima Fernandes 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular: 

Participação de outros docentes em função dos temas seleccionados pelos alunos para o trabalho de projecto.

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular: 

Os métodos estatísticos são hoje em dia essenciais para a generalidade dos investigadores que desenvolvem 
projectos nas áreas das tecnologias de informação (TIC) e de comunicação multimédia. Esta unidade 
curricular pretende que os mestrandos adquiram as competências indispensáveis para uma utilização e 
exploração de dados estatísticos quantitativos com o software SPSS. O software estatístico SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) permite, para grandes conjuntos de dados, realizar modelos estatísticos 
complexos e visualizar os resultados de forma rápida permitindo uma apresentação e uma interpretação 
precisa dos resultados obtidos e em tempo real. Ir-se-á igualmente trabalhar com a linguagem R. Pretende-se 
igualmente realizar o trabalho preparatório dos estudantes no âmbito do planeamento da unidade curricular de 
Projecto. 

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit: 

Statistical methods are now essential tools for most researchers developing projects in the areas of 
information technology (ICT) and multimedia communication. This curricular unit aims to provide the Master's 
students with the skills essential to the sustainable use and exploitation of quantitative statistical data with the 
SPSS software. The statistical software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) allows for large data 
sets, to perform complex statistical models and to view results rapidly, allowing for a very accurate 
interpretation of results in real time. It is also a goal to introduce the R language. As a component of this 
curricular unit it is intended to carry out the preparatory work for the "Project" curricular unit. 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

1. Variáveis estatísticas: natureza e escalas de medida; 
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2. Tipos de Amostragem; 
3. Análise exploratória dos dados; organização e edição dos dados; tabelas e construção de gráficos; Estudos 
de caso; 
4. Medidas estatísticas de posição, dispersão, assimetria e curtose; 
5. Séries estatísticas 
6. Análise de Correlação e Regressão; Regressão multivariada 
7. A linguagem R 
8. Planeamento da unidade curricular de "Projecto" 
8.1 Apresentação e discussão dos temas de projecto disponíveis (incluindo temas sugeridos pelos alunos) 
8.2 Análise das diferentes vertentes de cada tema 
8.3 Apresentação dos requisitos do relatório final de projecto 
8.4 Atribuição dos alunos aos temas (máximo 2 alunos por projecto) 

 
3.3.5. Syllabus: 

1. Statistical variables: the nature and scale of measurements; 
2. Types of Sampling; 
3. Exploratory data analysis, organization and editing of data, tables and graphics, case studies; 
4. Statistical measures of position, dispersion, skewness and kurtosis; 
5. Statistical series 
6. Correlation Analysis and Regression, Multivariate Regression 
7. The language R 
8. Planning the "Project" curricular unit 
8.1 Presentation and discussion of the themes available for the project work (including new themes suggested 
by the students) 
8.2 Analysis of the different aspects of each theme 
8.3 Presentation of the requirements for the final project report 
8.4 Assignment of students to projects (maximum 2 students per project) 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

Devido à sua importância estratégica para o país, as estatísticas derivadas das variáveis referentes à 
informação e comunicação dos serviços associados às redes sociais, ao ensino, às telecomunicações, à 
informática, são coligidas e publicadas por vários organismos, com finalidades diversas, tendo como 
principais funções: a pesquisa e a análise; a planificação; as comparações no tempo e no espaço e o 
estabelecimento de "séries" estatísticas que permitam realizar previsões temporais com reduzida margem de 
erro. 
 
Assim, os conteúdos programáticos foram escalonados com técnicas de amostragem, organização e edição 
dos dados, elaboração de tabelas e construção de gráficos, cumprindo assim o primeiro objectivo da unidade 
curricular 
 
Seguidamente, introduz-se o cálculo e interpretação das medidas de posição, de dispersão, de assimetria e de 
curtose e de outros parâmetros estatísticos relevantes para a investigação aplicada, como a utilização de 
intervalos de confiança, a correlação e a regressão. As séries estatísticas, especialmente com referência às 
séries temporais, dotam os alunos com a capacidade de utilizar métodos estatísticos adequados para 
compreender a evolução cronológica e realizar previsões estatísticas condicionadas. Por fim, faz-se referência 
à Correlação e Regressão, técnicas estatísticas amplamente usadas para compreender as relações entre 
vários factores deste modo contribuindo para preparar os estudantes para a realização de trabalhos de 
investigação aplicada na unidade curricular de projecto, cumprindo assim o segundo objectivo da unidade 
curricular. 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes. 

Due to its strategic nature for the country, the statistics derived from the variables in the information and 
communication services related to social networks, education, telecommunications and, information 
technology, are compiled and published by various organizations, with different aims, with the main functions 
of research and analysis, planning, comparisons over time and space and the establishment of statistics series 
to make predictions with limited temporal margin of error. Thus, the syllabus is organized around sampling 
techniques, data organization and editing, drafting tables and graphics, to fulfill the first objective of the 
curricular unit (CU). 
 
Then it introduces the calculation and interpretation of location measures, dispersion, asymmetry, kurtosis and 
other statistical parameters relevant for applied research such as the use of confidence intervals, correlation 
and regression. The statistical series, particularly those with reference to the temporal series, equip students 
with the ability to use appropriate statistical methods to analyse and understand the chronological 
development and make conditional forecasts. Finally, there is reference to the correlation and regression, 
statistical techniques widely used to understand the relationships between various factors contributing to 
prepare students to conduct applied research in the CU of the project, thus fulfilling the second objective of 
the CU. 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 
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As horas de contacto com os alunos serão de exposição aos conceitos teóricos fundamentais da estatística, 
reforçada com exemplos de execução de trabalhos práticos no software SPSS e a linguagem R. 
Todas as aulas serão em laboratório informático com o software estatístico SPSS e a linguagem R, incluindo a 
realização de simulação de relatórios de projecto, exercícios práticos e estudos de caso. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

In the contact hours with students they will be exposed to fundamental theoretical concepts of statistics, 
reinforced with examples of the implementation of practical work with SPSS and the language R. 
All classes will be in the computer lab with SPSS and the R language, including the completion of simulation of 
project reports, practical exercises and case studies. 

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

A metodologia de ensino desta unidade curricular centra-se no trabalho preparatório realizado com o software 
SPSS (e a linguagem R) para a unidade curricular de projecto. Serão utilizados estudos de caso para ilustrar 
os conteúdos programáticos e a execução de relatórios de trabalho para a aprendizagem da metodologia de 
escrita científica. Para ter sucesso, esta estratégia passa sobretudo pela aprendizagem da utilização da 
ferramenta estatística SPSS em laboratório informático devidamente equipado e usando estratégias de 
trabalho de grupo. Os estudantes serão expostos a escolher um tema no âmbito das áreas pertencentes aos 
ramos da Informática, Segurança e Privacidade, Telecomunicações ou Comunicação Multimédia com o auxílio 
de bases de dados do Instituto Nacional de Estatística e deverão apresentar um estudo de caso para posterior 
avaliação. 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes. 

The methodology of teaching this course focuses on preparatory work carried out with SPSS software (and the 
R language) for the Project curricular unit. Case studies will be used to illustrate the program contents and 
implementation of work reports for learning the methodology of scientific writing. To succeed, this strategy is 
essentially the learning of the use of SPSS statistical tool in properly equipped computer lab and using 
strategies for group work. Students will be exposed to choosing a topic within the areas belonging to the 
branches of Information Technology, Security and Privacy, Telecommunications and Multimedia 
Communication with the help of databases from the National Institute of Statistics and must present a case 
study for further evaluation. 

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

1. "The Good Supervisor"; Gina Wisker; Palgrave Macmillan 2005 
2. "Conceitos de Estatística Aplicada às Ciências Sociais, Humanas e de Gestão"; Fernando Roriz; Amadeu 
Fernandes; Júlia Ferreira; Publismai 2003 
3. "Handbook of Social Network Technologies and Applications"; Borko Furht (ed.); Springer 2010 
4. "A Linguagem R - Programação para a análise de dados"; Luís Torgo; Escolar Editora 2009 
5. "R in a Nutshell"; Joseph Adler; O'Reilly 2009 
6. "Statistics in a Nutshell"; Sarah Boslaugh; Paul Andrew Watters; O'Reilly 2008 
7. "Head First Data Analysis"; Michael Milton; O'Reilly 2009 
8. "Análise de Dados para Ciências Sociais - A complementaridade do SPSS"; M. Pestana; J. Gageiro; Edições 
Sílabo 2005 
9. "Descobrindo a Regressão - Com a complementaridade do SPSS"; M. Pestana; J. Gageiro; Edições Sílabo 
2005 
10. "Análise Estatística com utilização do SPSS"; J. Maroco; Edições Sílabo 2003 
11. Bibliografia diversa função dos temas seleccionados pelos alunos para o seu trabalho de projecto 

 

Anexo IV - Direito Autor Propriedade Intelectual Quadro Regulamentar UE / Copyright IPR EU Regulatory 
Framework 

3.3.1. Unidade curricular: 
Direito Autor Propriedade Intelectual Quadro Regulamentar UE / Copyright IPR EU Regulatory Framework 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo): 

Vânia Guiomar da Silva Gonçalves 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular: 

Nenhum 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular: 

Aprender conceitos relacionados com o direito da comunicação, propriedade intelectual, e direito de autor; 
adquirir competências específicas no que diz respeito ao quadro regulamentar europeu para as comunicações 
electrónicas nomeadamente no que diz respeito a fomentar a concorrência nas redes de nova geração 
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3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit: 

To learn the concepts related to communication law, intellectual property and copyright; to acquire specific 
skills in relation to the European Union Regulatory Framework for electronic communications in particular with 
regard to fostering competition in next generation open access networks 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

1. Regulamentação do sector das telecomunicações: estrutura e procedimentos 
2. Acesso e interligação de redes de comunicação electrónicas 
3. Redes de acesso de nova geração 
4. Serviço universal 
5. Gestão do espectro radioeléctrico 
6. Direito de autor 
7. Propriedade Intelectual 

 
3.3.5. Syllabus: 

1. Telecommunications Sector Regulation: Structure and Procedures 
2. Access and Interconnection of Electronic Communications Networks 
3. Next Generation Access Networks 
4. Universal Service 
5. Spectrum Management 
6. Copyright 
7. Intellectual Property 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

O primeiro objectivo da unidade curricular é inteiramente tratado no primeiro tópico daquela, dedicado ao 
estudo das leis e regulamentos que afectam todo o sector da produção de serviços multimédia, seja ao nível 
da produção de conteúdo em si seja ao das infra-estruturas usadas para difundi-lo. 
 
O objectivo de aquisição de competências é coberto pelos restantes tópicos, em que se ensina aos alunos as 
particularidades do sector das telecomunicações. Estes tópicos cobrem diversas questões que afectam as 
regulamentações já estudadas, nomeadamente questões de direito de autor e propriedade intelectual 
(podendo por exemplo estar relacionados com o produto propriamente dito e o seu conteúdo ou com patentes 
tecnológicas); ou questões inteiramente tecnológicas e relacionadas com a infra-estrutura de comunicação, 
por exemplo, a regulamentação do espectro radioeléctrico para regular as redes sem fios, ou como interligar 
um sistema à rede global de comunicação. Este estudo capacita os alunos para compreenderem as questões 
legais inerentes ao desenvolvimento de produtos no sector, cumprindo o segundo objectivo da unidade 
curricular 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes. 

The first objective of the course is fully treated in the first topic that is dedicated to the study of laws and 
regulations that affect the whole production sector of multimedia services, whether in terms of content 
production itself or the infrastructure used to disseminate it. 
 
The purpose of acquiring skills is covered by other topics, which teaches students the features of the 
telecommunications sector. These topics cover various issues affecting the regulations already studied, 
including issues of copyright and intellectual property (e.g. related to the product itself and its content or 
technology patents), or entirely technological issues and related infrastructure -communication infrastructure, 
for example, regulation of radio spectrum for regular wireless networks, or how to interconnect a system to the 
global network of communication. This study enables students to understand the legal issues inherent in 
product development in the sector, meeting the second objective of the course 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

O ensino desta unidade curricular recorre ao método expositivo, incluindo estudos de caso, seguida da 
apresentação de exercícios aos alunos de modo a estes poderem exercitar e sedimentar os conhecimentos 
adquiridos. Tentar-se-á formentar a participação e o espírito crítico dos alunos. A avaliação será contínua, 
baseada quer na participação nas aulas quer na resolução de trabalhos, dentro e fora da sala de aula. Os 
alunos que não obtiverem aproveitamento à avaliação contínua serão sujeitos a uma avaliação final. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The teaching of this curricular unit consists on the presentation of the subject, including case studies, 
followed by the presentation of exercises to the students so that they can exercise and consolidate their 
knowledge. The students active participation and critical thinking will be encouraged. The assessment will be 
Continuous, based on class participation and in resolution of exercises, both inside and outside the 
classroom. Students that do not get to pass at the continuous assessment will be subject to a final evaluation. 

 
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
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curricular. 
Esta metodologia está de acordo com o objectivo de que o conhecimento tenha um cariz prático e muito 
focado na capacidade de concretização, se bem que baseado em conhecimentos teóricos, que se pretende 
sejam suficientemente sólidos para o fim em vista, e em tentar fomentar a capacidade crítica dos estudantes. 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes. 

This methodology is consistent with the objective that the knowledge be pragmatically imparted, and very 
focused on the students ability to achieve practical results, although based on the appropriate amount of 
context information and on theoretical knowledge sufficient for the intended purpose, and simultaneously 
trying to enhance the students ability to look at the subject matter with a critical eye. 

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

1. "Networks in Telecommunications: Economics and Law"; Daniel F. Spulber; C. S. Yoo; Cambridge University 
Press 2009 
2. "The EU Regulatory Framework for Electronic Communications Handbook"; Michael H. Ryan (ed.); 
Bloomsbury 2010 
3. "Intellectual Property and Open Source"; Van Lindberg; O'Reilly 2008 
4. "Essentials of Licensing Intellectual Property"; Alexander Poltorak; Paul J. Lerner; Wiley 2004 
5. "Patent Law Essentials - A concise guide"; 2nd ed.; Alan L. Durham; Praeger Publishers 2004 
6. "Essentials of Modern Spectrum Management"; Martin Cave, C. Doyle, W. Webb; Cambridge University Press 
2007 
7. "Telecommunications Regulation Handbook"; Hank Intven, J. Oliver, E. Sepúlveda; The World Bank 2000 
8. "Cyberdroit - Le Droit à L'épreuve de L'Internet"; 4. éd.; Christiane Féral-Schuhl; Éditions Dalloz 2006 
9. "Software Copyright Handbook"; Joel B. Gilman; (ISBN 0-916151-45-X) 1989 
10. "Les Contrats de L'Internet et du Multimédia"; Pierre Deprez; V. Fauchoux; Dixit 2000 

 

Anexo IV - Aplicações Móveis e Serviços Baseados na Localização / Mobile Applications & Location Based 
Services 

3.3.1. Unidade curricular: 
Aplicações Móveis e Serviços Baseados na Localização / Mobile Applications & Location Based Services 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo): 

Alexandre Valente da Conceição Pereira de Sousa 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular: 

Luís Carlos Gonçalves dos Santos Seco 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular: 

Aprender a desenvolver software para dispositivos móveis; desenvolver competências específicas para a 
criação de serviços baseados na localização 

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit: 

To learn how to develop software for mobile devices, developing specific skills for the creation of location-
based services. 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

1. Desenvolvimento para dispositivos móveis: restrições dos dispositivos e características próprias do 
utilizador móvel 
2. Introdução ao conceito de LBS (Location Based Services) 
3. Oportunidades de negócio com LBS para aplicações móveis 
4. Routing móvel: Mobile IP 
5. Tecnologias de Localização 
6. Arquitecturas para LBS móveis 
7. Integração de GIS em LBS 
8. Esquemas de facturação 
9. Frameworks de desenvolvimento 

 
3.3.5. Syllabus: 

1. Development for mobile devices: device limitations and characteristics of the mobile user 
2. Introduction to the concept of LBS 
3. Business opportunities for mobile applications with LBS 
4. Mobile routing: Mobile IP 
5. Location technologies 
6. Architectures for mobile LBS 
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7. Integrating GIS and LBS 
8. Billing schemes 
9. Development frameworks 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

Esta unidade curricular tem como principal objectivo desenvolver nos alunos competências específicas no 
desenvolvimento de aplicações móveis e em particular de serviços baseados na localização. A unidade 
curricular está estruturada em três partes. A primeira parte faz uma introdução ao tema de desenvolver para 
dispositivos móveis, e das suas diferenças em relação a desenvolver para sistemas estacionários. Realça, 
fundamentalmente, dois vectores que são determinantes porque não são susceptíveis de alteração com a 
evolução da tecnologia: a existência de restrições físicas nos dispositivos móveis (devido ao tamanho destes 
e à necessidade de autonomia de energia) e o diferente perfil psicológico dos utilizadores móveis, que fazem 
uma utilização completamente diferente da utilização normal com computadores de secretária. 
 
De seguida, é introduzido o conceito de serviço baseado na localização (LBS) e como este pode ser explorado 
para novas oportunidades de negócio. Este tópico é seguido com as possíveis formas de obter a localização 
de um dispositivo móvel e de como comunicar com um dispositivo em particular quando a sua posição é 
variável e desconhecida à partida. É estudado em particular o protocolo Mobile IP, que resolve este problema 
em redes IP. 
 
Os tópicos seguintes dedicam-se exclusivamente ao desenvolvimento de aplicações móveis com uma forte 
componente LBS, começando por enumerar temas essenciais no planeamento destes (opções de arquitectura, 
integração com um sistema de informação geográfica, esquemas de facturação) e descrevendo depois as 
frameworks de desenvolvimento disponíveis. A unidade inclui o desenvolvimento de um projecto prático que 
permite integrar todos estes conceitos e dar aos alunos competências práticas de desenvolvimento. Desta 
forma, são cobertos todos os objectivos da unidade curricular. 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes. 

This course has as its main objective developing the students' expertise in developing mobile applications and 
in particular location based services. The course is structured in three parts. The first part is an introduction to 
the topic of developing for mobile devices, and their differences in relation to development for stationary 
systems. Highlights basically two aspects that are crucial because they are not likely to change with the 
evolution of technology: the existence of physical constraints on mobile devices (due to their size and the 
need for energy independence) and psychological profiles of different mobile users that make a totally different 
usage from the one associated with desktop computers. 
 
Next, it is introduced the concept of location-based service (LBS) and how this can be exploited for new 
business opportunities. This topic is followed by the possible ways to get the location of a mobile device and 
how to communicate with a particular device when its position is variable and unknown at the outset. It is 
studied in particular the Mobile IP protocol, which solves this problem in IP networks. 
 
The following topics are dedicated exclusively to developing mobile applications with a strong LBS emphasis, 
beginning by listing these key issues in planning (architecture options, integration with a geographic 
information system, billing schemes) and after describing the available Development Frameworks. The unit 
includes the development of a practical project designed to integrate all these concepts and give students 
practical skills in software development. Thus, are covered all the objectives of the course. 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

O ensino desta unidade curricular recorre ao método expositivo, incluindo estudos de caso, casos práticos 
e/ou projectos de média dimensão, seguida da apresentação de exercícios aos alunos de modo a estes 
poderem exercitar e sedimentar os conhecimentos adquiridos. Tentar-se-á formentar a participação e o 
espírito crítico dos alunos. A avaliação será contínua, baseada quer na participação nas aulas quer na 
resolução de trabalhos, dentro e fora da sala de aula. Os alunos que não obtiverem aproveitamento à avaliação 
contínua serão sujeitos a uma avaliação final. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The teaching of this curricular unit consists on the presentation of the subject, including case studies, and/or 
medium size projects, followed by the presentation of exercises to the students so that they can exercise and 
consolidate their knowledge. The students active participation and critical thinking will be encouraged. The 
assessment will be Continuous, based on class participation and in resolution of exercises, both inside and 
outside the classroom. Students that do not get to pass at the continuous assessment will be subject to a final 
evaluation. 

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

Esta metodologia está de acordo com o objectivo de que o conhecimento tenha um cariz prático e muito 
focado na capacidade de concretização, se bem que baseado em conhecimentos teóricos, que se pretende 
sejam suficientemente sólidos para o fim em vista, e em tentar fomentar a capacidade crítica dos estudantes. 
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3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes. 

This methodology is consistent with the objective that the knowledge be pragmatically imparted, and very 
focused on the students ability to achieve practical results, although based on the appropriate amount of 
context information and on theoretical knowledge sufficient for the intended purpose, and simultaneously 
trying to enhance the students ability to look at the subject matter with a critical eye. 

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

1. "iPhone and iPad in Action"; B. Trebitowski; C. Allen; S. Appelcline; Manning 2010 
2. "Mobile Middleware: Architecture, Patterns and Practice"; S. Tarkoma; Wiley 2009 
3. "Mobile Phone Programming and its Application to Wireless Networking"; F. H. P. Fitzek; F. Reichert (eds.); 
Springer 2007 
4. "Location-Based Services Handbook: Applications, Technologies and Security"; S. A. Ahson; M. Ilyas; CRC 
Press 2010 
5. "Beginning Smartphone Web Development"; G. R. Frederick; R. Lal; Apress 2009 
6. "Professional Flash Lite Mobile Development"; J. G. Anderson; Wiley 2010 
7. "Android in Action"; W. F. Ableson; 2nd ed., Manning 2011 
8. "Programming Android: Java Programming for the New Generation of Mobile Devices"; Z. Mednieks et al; 
O'Reilly 2011 
9. "Location-based Services and Geo-information Engineering"; A. Brimicombe; C. Li; Wiley-Blackwell 2009 
10. "Handbook of Research in Mobile Business: Technical, methodological and social perspectives"; B. 
Unhelkar; 2 volumes; Idea Group 2006 

 

Anexo IV - Gestão da Segurança da Informação / Management of Information Security 

3.3.1. Unidade curricular: 
Gestão da Segurança da Informação / Management of Information Security 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo): 

Alexandre Valente da Conceição Pereira de Sousa 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular: 

Nenhum 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular: 

Compreender como a informação se integra numa organização e como deve ser protegida, integrando 
diversos mecanismos de protecção e factores de segurança num todo coerente. 
Conhecer as normas ISO/IEC 27000 e usá-las para criar um projecto de segurança de informação. Realizar os 
documentos necessários a um projecto de segurança, incluindo as políticas apropriadas, planos de 
contingência e desastre e uma estratégia de gestão de risco. 

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit: 

To understand how information is integrated into an organization and how it should be protected, integrating 
several mechanisms of protection and safety factors into a coherent whole. 
To learn the ISO/IEC 27000 standards and to use them to create an information security project. To create the 
necessary documents to a security project, including definition of the appropriate policies, contingency plans, 
disaster management, and a strategy for risk management. 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

1. Economia da segurança 
1.1 Incentivos económicos para a baixa qualidade de software 
1.2 Bugs de software e responsabilidade civil do produtor 
1.3 Gestão de risco e processos de segurança 
2. Modelação de ameaças 
2.1 Perfis de adversários e motivações 
2.2 Vulnerabilidades e ameaças 
2.3 Cálculo de risco 
2.4 Árvores de ameaças 
3. Processo de segurança 
3.1 Segurança holística 
3.2 Processo iterativo de gestão de segurança 
3.3 Roda de Deming (PDCA) 
4. As normas ISO/IEC 27000 
4.1 História 
4.2 Componentes 
4.3 Processo de implementação e acreditação 
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5. Novos paradigmas de desenvolvimento 
5.1 Cloud-computing 
5.2 Arquitecturas SOA 
5.3 Gestão de risco em ambientes Cloud / SOA 
5.4 Service Level Agreements 
6. Projecto de gestão de segurança 
6.1 Políticas de segurança 
6.2 Planos de contingência 
6.3 Planos de recuperação de desastre 

 
3.3.5. Syllabus: 

1. Economics of security 
1.1 Economic incentives for low software quality 
1.2 Software bugs and liability of the producer 
1.3 Risk management and security processes 
2. Threat Modeling 
2.1 Profiles and motivations of adversaries 
2.2 Vulnerabilities and threats 
2.3 Risk calculation  
2.4 Threat trees 
3. Security Process 
3.1 Holistic security  
3.2 Iterative process for safety management 
3.3 Deming's Wheel (PDCA) 
4. The ISO/IEC 27000 
4.1 History 
4.2 Components 
4.3 Process of implementation and accreditation 
5. New development paradigms 
5.1 Cloud-computing 
5.2 SOA Architectures 
5.3 Risk management in the cloud / SOA 
5.4 Service Level Agreements 
6. Project of safety management 
6.1 Security Policies 
6.2 Contingency plans 
6.3 Disaster Recovery Plans 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

O programa desta unidade curricular está organizado de forma a ministrar aos alunos as ferramentas 
necessárias para, no fim da mesma, serem capazes de criar a documentação elencada nos objectivos. Assim 
sendo, a UC começa com uma abordagem económica da segurança, realçando as forças negativas que levam 
a uma generalizada falta de robustez do software informático. Este cenário leva à necessidade de encarar a 
segurança como um processo contínuo de gestão de risco, pelo que a segunda secção do programa cobre 
exactamente esta questão.  
 
As secções seguintes apresentam todo o processo de segurança da informação, e as importantes ferramentas 
descritas nas normas ISO 27000, actualmente a família de normas mais importantes na gestão de segurança 
da informação. São ainda estudadas as novas tendências de arquitectura na engenharia de software, com 
utilização de código ou plataformas de terceiros, e as suas implicações a nível de segurança, propriedade e 
responsabilidade sobre a informação. Todas estas ferramentas são finalmente conjugadas na secção final 
para a realização dos documentos referidos nos objectivos, demonstrando a adequação dos conteúdos aos 
mesmos. 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes. 

The program of this curricular unit is organized to teach students the tools they need to be able to create the 
documentation listed in the objectives. Thus, the curricular unit begins with an economic approach to security, 
highlighting the negative forces that lead to a general lack of robustness of computer software. This scenario 
leads to the need to look at security as a continuous process of risk management, so the second section of the 
program covers exactly this issue. 
 
The following sections present the whole process of information security, and important tools described in ISO 
27000, currently the most important family of standards in the management of information security. New trends 
in the architecture of software are also studied using code or third-party platforms, and their implications for 
security, ownership and responsibility for the information. All these tools are finally combined in the final 
section to produce the documents referred in the CU’s goals, demonstrating the appropriateness of the 
contents. 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 
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A UC será constituída por aulas de carácter expositivo dedicadas à apresentação de matéria e exercícios 
práticos para elaboração da documentação relevante. A unidade curricular deve assumir um papel prático no 
estudo de documentos reais que possam servir de exemplos e guias sobre a forma correcta de elaborar uma 
estratégia de segurança e os respectivos planos. Este estudo deverá ser feito em trabalhos de grupo. 
 
A avaliação pode ser: 
Contínua - os alunos são avaliados em diversos momentos ao longo do semestre, podendo esta avaliação ser 
feita por meio de testes ou trabalhos práticos. 
Final - os alunos que não tenham conseguido obter aprovação pela forma contínua. Poderá ser feito por um 
exame que teste os principais conhecimentos ministrados na UC e/ou por um projecto que exija a aquisição 
das principais competências adquiridas na UC. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The curricular unit will include classes of an expository character dedicated to the presentation of the subject 
matter and practical exercises to prepare the relevant documentation. The curricular unit should take a 
practical orientation, with the study of actual documents that can serve as examples and guides on the proper 
way to develop a security strategy and its plans. This study should be done in group work. 
 
The assessment may be: 
Continuous - students are assessed at various times throughout the semester, this evaluation will be done 
through specific tests or by doing practical assignments. 
Final - students who have failed to obtain approval on the continuous evaluation will be subject to a final 
assessment. This can be done by an examination that tests the key skills taught in the curricular unit and / or 
by having to make a project that requires the acquisition of the key skills taught in the curricular unit. 

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

As horas de contacto são todas consideradas de carácter teórico-prático, permitindo uma gestão flexível das 
aulas no sentido de as adequar à matéria leccionada. Certos conteúdos merecem um tratamento expositivo, 
enquanto outros serão eminentemente práticos. O estudo destes em trabalhos de grupo permite o 
desenvolvimento de competências de trabalho em equipa e gestão de pessoas, que são fundamentais nos 
cenários reais onde são relevantes os conhecimentos adquiridos nesta UC. Além disso, esta divisão permite a 
elaboração duma maior quantidade dos diversos documentos necessários num cenário real, pela atribuição de 
diferentes tarefas a diferentes elementos da equipa. Desta forma, a metodologia está adequada aos objectivos 
da unidade curricular. 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes. 

The contact hours are all considered theoretical and practical, allowing for flexible management of the classes 
in order to suit the subjects taught. Certain content deserves an expository treatment, while others will be 
eminently practical. The study of these in group work enables the development of teamwork skills and people 
management skills, which are key in real scenarios where the knowledge gained from this curricular unit is 
relevant. In addition, this division allows the development of a larger quantity of the various documents needed 
in a real scenario by assigning different tasks to different team members. Thus, the methodology is appropriate 
to the objectives of the course. 

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

1. "Secrets and Lies: Digital Security in a Networked World"; Bruce Schneier, Wiley 2004 
2. "Management of Information Security", Michael E. Whitman; Herbert J. Mattord; 3rd ed.; Course Technology 
2010 
3. "Segurança dos Sistemas de Informação"; Pedro Tavares Silva; Hugo Carvalho; Catarina Botelho Torres; 
Centro Atlântico 2003 
4. "Gestão de Segurança da Informação" (apostila); Marcos Aurélio Pchek Laureano 2005 
5. "Information Security Management Handbook"; Harold F. Tipton; Micki Krause; 6th ed.; CRC Press 2007 
6. "Security and Loss Prevention: An Introduction"; Philip Purpura; Florence Darlington; 5th ed.; Butterworth-
Heinemann 2007 
7. "Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems", Ross Anderson, 2nd ed.; 
Wiley 2008 
8. "As Pessoas nos Sistemas de Gestão de Segurança da Informação"; José Manuel Gaivéo - Tese 
Doutoramento em Informática; Universidade Aberta 2008 
9. "An Introduction to Computer Security: The NIST Handbook"; Special Publication 800-12, 1995 

 

Anexo IV - Computação em Nuvem e Arquitecturas Distribuídas / Cloud Computing and Distributed Architectures 

3.3.1. Unidade curricular: 
Computação em Nuvem e Arquitecturas Distribuídas / Cloud Computing and Distributed Architectures 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo): 
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Alexandre Miguel Barbosa Valle Carvalho 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular: 

Nenhum 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular: 

Aprender a desenvolver software que se baseie no armazenamento e acesso a informação disponível na 
nuvem; competências específicas na utilização de APIs de serviços disponíveis na nuvem 

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit: 

To learn how to develop software based on storage and access to information available in the cloud, specific 
competences on using the APIs of services available in the cloud 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

1. Arquitecturas e Modelos de Computação Distribuída 
2. Conceitos de Computação em Nuvem: IaaS, PaaS, SaaS 
3. Classificação de Nuvens 
4. Questões económicas, legais e sociais da Computação em Nuvem 
5. Soluções comerciais 
6. Utilização de serviços disponíveis na Nuvem: APIs específicas 
7. Armazenamento de dados na nuvem: soluções específicas 
8. Desenvolvimento para a Nuvem 

 
3.3.5. Syllabus: 

1. Architectures and models for distributed computing 
2. Concepts of Cloud Computing: IaaS, PaaS, SaaS 
3. Clouds classification 
4. Economic, legal and social issues of cloud computing 
5. Commercial solutions 
6. Using services available on the cloud: specific APIs 
7. Storing data on the cloud: specific solutions 
8. Developing for the cloud 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

A unidade curricular está dividida em duas partes: na primeira, pretende-se dar a conhecer em profundidade a 
programação em nuvem, realçando as diversas variantes, as possibilidades e os problemas que ainda há por 
resolver. Esta parte servirá de preparação para a segunda, que se concentra em dar aos alunos as 
competências técnicas para desenvolver soluções baseadas na nuvem. A segunda parte constitui assim o 
fundamento da unidade curricular, cumprindo os diversos objectivos da mesma ao mostrar aos alunos quais 
as plataformas disponíveis, tanto comerciais como de software livre, e como utilizá-las para desenvolver um 
produto ou re-estruturar uma organização. Desta forma cumpre-se o primeiro objectivo. 
O resto da unidade curricular visa dotar os alunos de competências técnicas específicas, cumprindo o 
segundo objectivo. Divide-se em três secções, explorando três áreas complementares: consumo de serviços 
localizados na nuvem, armazenamento de dados privados na nuvem para utilização privada e disponibilização 
de serviços na nuvem, para utilização pública ou privada. 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes. 

This curricular unit (CU) is divided in two parts: in the first one, students will learn about cloud computing in 
detail, emphasizing the several variants, the possibilities and the problems still to be solved. This part serves 
as preparation for the second, which is focused on giving the students the technical skills to develop cloud-
based solutions. The second part is thus the heart of the CU, fulfilling the objectives of teaching the students 
the available cloud platforms, be they commercial or free-software, and how to use them to develop a product 
or re-structure an organization. In this way is the first objective fulfilled. 
The rest of the curricular unit aims to give the students the specific technical skills, fulfilling the second 
objective. This is divided in three sections, exploring three complementary areas: consumption of cloud-
located services, storage of private data on the cloud for private use and deployment of services on the cloud, 
for private or public use. 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Aulas teórico práticas de exposição da matéria e de exemplos de aplicação seguidas de exploração da matéria 
pelos estudantes através da resolução de exercícios. Será efectuada uma avaliação contínua do desempenho 
dos estudantes, os estudantes que não consigam aproveitamento na avaliação contínua serão sujeitos a uma 
avaliação final. Dado existir um data center baseado em blades e máquinas virtuais que os alunos poderão 
utilizar, estes tentarão combinar o uso desse data center com capacidade de armazenamento e processamento 
disponíveis na nuvem para obter escalabilidade. 
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3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

Theoretical-practical classes where the subject matter and practical examples are presented followed by 
exploration of the subject matter by the students through the resolution of exercises. The students will be 
continuously evaluated, the students that are unable to pass in the continuous evaluation will be able to take a 
final exam. As it exists a blade based data center with virtual machines that the students can use, they will try 
to combine the use of that data center with storage and processing power available in the cloud to achieve 
scalability. 

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

As aulas desta unidade curricular prevêem uma exploração da matéria de índole principalmente prática, 
possibilitando assim a aquisição de competências reais de desenvolvimento por parte dos alunos, de acordo 
com o especificado nos objectivos da unidade curricular. Os trabalhos práticos deverão ser realizados fora 
das aulas, com o apoio do professor nos períodos de contacto, de forma a que a matéria possa ser explorada 
em profundidade pelos alunos. 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes. 

The classes of this curricular unit (CU) foresee an exploration of the subject that has mainly a practical nature, 
making possible the acquisition of real development skills by the students, as outlined in the objectives of the 
CU. The projects should be realized outside the classroom, with the support of the teacher in the contact 
periods, allowing the subject matter to be explored in detail by the students. 

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

1. "Patterns of Enterprise Application Architecture"; Martin Fowler; Addison Wesley 2003 
2. "Cloud Application Architectures"; George Reese; O'Reilly 2009 
3. "Scalable Internet Architectures"; Theo Schlossnagle; Sams 2007 
4. "High Performance Web Sites"; Steve Souders; O'Reilly 2007 
5. "Even Faster Web Sites"; Steve Souders; O'Reilly 2009 
6. "The Art of Capacity Planning"; John Allspaw; O'Reilly 2008 
7. "Patterns for Parallel Software Design"; Jorge Luis Ortega-Arjona; Wiley 2010 
8. "The Art of Multiprocessor Programming"; Maurice Herlihy; Nir Shavit; Morgan Kaufmann 2008 
9. "Patterns for Parallel Programming"; Timothy G. Mattson; Beverly A. Sanders; Berna L. Massingill; Addison 
Wesley 2005 
10. "Cloud Computing, A Practical Approach"; Toby Velte; Anthony Velte; Robert Elsenpeter; McGraw-Hill 2009 
11. "Cloud Computing and SOA Convergence in Your Enterprise"; David Linthicum; Addison Wesley 2009 
12. "Cloud Security and Privacy"; Tim Mather; Subra Kumaraswamy; Shahed Latif; O'Reilly 2009 

 

Anexo IV - Arquitectura Orientada a Serviços / Service Oriented Architecture 

3.3.1. Unidade curricular: 
Arquitectura Orientada a Serviços / Service Oriented Architecture 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo): 

Luís Miguel Barbosa Proença 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular: 

Nenhum 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular: 

Aprender a desenvolver software orientado a serviços; desenvolver competências específicas na criação de 
web services e de APIs REST 

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit: 

To learn how to develop software as a service, acquiring specific competences in the creation of web services 
and using REST APIs 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

1. Serviços como blocos constituintes de aplicações 
2. Princípios de desenho de serviços 
3. XML Web Services e SOAP 
4. RESTful Web Services 
5. Garantias de segurança e identidade no uso de Web Services 
6. Desenho e modelação de aplicações SOA 
7. Implementação de Serviços em plataformas específicas (Google AdSense, Flickr, MySpace, Facebook, 
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Wikipedia, etc) 

 
3.3.5. Syllabus: 

1. Services as basic building blocks for applications 
2. Service design principles 
3. SOAP XML Web Services 
4. RESTful Web Services 
5. Security and identity issues in using web services 
6. Design and modelling of SOA applications 
7. Implementation of services on specific platforms (Google AdSense, Flickr, MySpace, Facebook, Wikipedia, 
etc) 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

O programa proposto para esta unidade curricular começa por introduzir o conceito de serviço e de 
arquitectura orientada a serviços, mostrando como construir aplicações à base de pequenas unidades 
denominadas "serviços". Apresenta os princípios básicos e as duas tecnologias predominantes actualmente 
para o desenvolvimento de serviços, nomeadamente, arquitecturas basedas no protocolo SOAP e 
arquitecturas conhecidas por RESTful. Desta forma os alunos adquirem os conhecimentos fundamentais para 
implementarem aplicações SOA, cumprindo o primeiro objectivo da unidade curricular. 
 
O resto da unidade curricular versa sobre questões mais específicas e práticas: considerações sobre 
segurança e privacidade na utilização de serviços distribuídos, como planear e conceber uma aplicação SOA e 
finalmente como implementar na prática uma tal aplicação, numa API específica. Cumpre-se assim o segundo 
objectivo da unidade curricular. 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes. 

The syllabus proposed for this curricular unit (CU) begins by introducing the concept of service and service-
oriented-architecture, showing how to build applications using small building blocks known as "services". It 
presents the basic principles and the two dominant technologies in the domain of service development, 
namely, architectures based on the SOAP protocol and RESTful architectures. In this way, students acquire 
fundamental knowledge to implement SOA applications, covering the first objective of the CU. 
 
The remainder of the CU is dedicated to more practical and specific issues: considerations on the security and 
privacy of using distributed services, how to plan and conceive a SOA application and finally how to implement 
such an application in practice, using some specific API. This covers the second objective of the CU. 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

As aulas têm carácter teórico-prático, permitindo ao professor expor conceitos ao mesmo tempo que os ilustra 
com exemplos práticos. O objectivo da unidade curricular (UC) é eminentemente prático, pelo que as aulas 
serão centradas à volta do desenvolvimento de trabalhos práticos ou projectos que permitam aos alunos 
adquirir as competências delineadas nos objectivos enunciados. 
A avaliação pode ter duas modalidades: 
Contínua - os alunos são avaliados em diversos momentos ao longo do semestre, podendo esta avaliação ser 
feita por meio de trabalhos práticos e eventualmente testes aos conceitos teóricos. 
Final - para os alunos que não tenham podido ou conseguido obter a aprovação pela forma contínua, existe a 
possibilidade de o fazer num momento de avaliação final. Este poderá ser feito por um projecto que exija a 
aquisição das principais competências adquiridas na UC e opcionalmente por um exame que teste os 
principais conhecimentos ministrados na UC. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The classes are of a theoretical-practical nature, allowing the teacher to present topics and at the same time 
illustrate them with practical examples. The objective of the curricular unit (CU) is mainly practical, and thus 
the classes focus on the development of practical projects that allow the students to acquire the skills outlined 
in the objectives. 
The grading will be in two ways: 
Continuous - the students are evaluated at several moments during the semester. The evaluations can be made 
by practical homeworks and eventually tests to the theoretical notions. 
Final - those students who are not able to get a passing grade in the continuous evaluation may do so in a final 
moment of evaluation. This can be a project requiring the understanding and capable use of the main skills 
acquired during the CU and optionally by a final exam testing the main knowledges and skills taught. 

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

As aulas desta unidade curricular prevêem uma exploração da matéria de índole principalmente prática, 
possibilitando assim a aquisição de competências reais de desenvolvimento por parte dos alunos, de acordo 
com o especificado nos objectivos da unidade curricular. Os trabalhos práticos deverão ser realizados fora 
das aulas, com o apoio do professor nos períodos de contacto, de forma a que a matéria possa ser explorada 
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em profundidade pelos alunos. 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes. 

The classes of this curricular unit (CU) foresee an exploration of the subject that has mainly a practical nature, 
making possible the acquisition of real development skills by the students, as outlined in the objectives of the 
CU. The projects should be realized outside the classroom, with the support of the teacher in the contact 
periods, allowing the matter to be explored in detail by the students. 

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

1. "Understanding SOA with Web Services"; Eric Newcomer; Greg Lomow; Addison Wesley 2005 
2. "RESTful Web Services"; Leonard Richardson; Sam Ruby; O'Reilly 2007 
3. "RESTful Web Services Cookbook: Solutions for Improving Scalability and Simplicity"; Subbu Allamaraju; 
O'Reilly 2010 
4. "SOA Design Patterns"; Thomas Erl; Prentice Hall 2009 
5. "SOA Principles of Service Design"; Thomas Erl; Prentice Hall 2007 
6. "Service-Oriented Architecture"; Thomas Erl; Prentice Hall 2004 
7. "Java SOA Cookbook"; Eben Hewitt; O'Reilly 2009 
8. "Web 2.0 Architectures"; James Governor; Dion Hinchcliffe; Duane Nickull; O'Reilly 2009 
9. "Beautiful Architecture"; D. Spinellis; G. Gousios; O'Reilly 2009 
10. "Service Design Patterns: Fundamental Design Solutions for SOAP/WSDL and RESTful Web Services"; R. 
Daigneau; Addison-Wesley 2011 (ainda não pub.) 
11. "REST: From Research to Practice"; E. Wilde; C. Pautasso (eds.); Springer 2011 
12. "Scalable Internet Architectures"; T. Schlossnagle; Sams Publishing 2007 

 

Anexo IV - Serviços de Telecomunicações de Nova Geração / Next Generation Telecommunication Services 

3.3.1. Unidade curricular: 
Serviços de Telecomunicações de Nova Geração / Next Generation Telecommunication Services 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo): 

Agostinho Gil Teixeira Lopes 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular: 

Gil Coutinho Costa Seixas Lopes 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular: 

Aquisição de conhecimentos técnicos específicos aos serviços avançados de telecomunicações sobre IP, com 
especial ênfase nos serviços residenciais (Triple Play); estudo de serviços como VoIP, videoconferência e 
televisão digital. Estudo de serviços multimédia emergentes como TV interativa, de alta definição, 3DTV, OTT. 

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit: 

Acquisition of technical knowledge in the area of advanced telecommunications services over IP, with 
particular emphasis on residential services (Triple Play); study of services such as VoIP, video conferencing 
and digital television. Study of the multimedia emerging services such as interactive or high definition TV, 
3DTV, OTT. 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

1. Redes residenciais 
2. Serviços de comunicação de dados e acesso à Internet 
3. Conceitos fundamentais de vídeo e áudio digitais 
4. Serviços de Voz sobre IP 
5. Serviços de videoconferência 
6. Televisão Digital e Serviços interativos de media digitais 
7. Serviços para dispositivos móveis  
8. Serviços emergentes 

 
3.3.5. Syllabus: 

1. Residential networks 
2. Data communications and Internet access 
3. Digital Audio and Video Concepts 
4. Voice over IP 
5. Videoconferencing 
6. Digital TV and Interactive multimedia digital services 
7. Services for mobile devices 
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8. Emerging Services 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

A Unidade Curricular pretende dotar os alunos de conhecimentos suficientemente genéricos mas 
simultaneamente específicos dos diferentes tipos de serviços presentes em redes de telecomunicações. 
 
Na parte introdutória do programa propõe-se a apresentação dos serviços e arquitecturas convencionais 
presentes nas redes de telecomunicações tradicionais, em que cada serviço (dados, voz e televisão) era 
abordado numa camada dedicada, e tratado de uma forma independente. 
 
Na segunda parte do programa procede-se ao estudo detalhado dos serviços oferecidos pelos operadores de 
telecomunicações de nova geração, cobrindo as principais áreas de inovação a nível de portfolio de serviços, 
nomeadamente ao nível do acesso à internet, dos serviços de voz (VoIP) e videoconferência, e também nos 
serviços interactivos de media digitais (e.g. IPTV), com particular ênfase na convergência de serviços no 
contexto das ofertas residenciais (Triple Play). 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes. 

This curricular unit intends to provide students with a generic knowledge but simultaneously sufficiently 
specific on different user services usually and currently seen in telecommunications networks. 
 
The introductory part of the program is concerned about presenting conventional services and architectures 
found in traditional networks, in which each service, like voice, data and television, was part of a dedicated 
layer, and thus treated in an independent way. 
 
In the second part of the program, a comprehensive study of next generation services is provided, focusing in 
the main areas of service portfolio improvement, particularly concerning Internet access, voice (VoIP) and 
videoconferencing services, and also interactive digital media services (e.g. IPTV), with particular emphasis in 
residential service convergence (Triple Play). 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

A metodologia de ensino utilizada terá por base a exposição dos conteúdos programáticos e sua discussão e 
a realização de trabalhos práticos com recurso às infraestruturas e serviços existentes na rede do Porto 
Digital. A exposição dos conteúdos programáticos permitirá transmitir conhecimento de base que será 
complementado com a leitura e discussão de artigos científicos relevantes. Os trabalhos laboratoriais 
permitirão que os alunos desenvolvam competências práticas específicas em cada tema permitindo também 
expor os alunos a problemas concretos presentes num ambiente profissional na área das telecomunicações. 
 
A avaliação será Contínua (alunos avaliados em diversos momentos ao longo do semestre, avaliação feita por 
meio de trabalhos práticos e teste aos conceitos teóricos) e Final para os que não tenham conseguido obter 
aprovação. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The teaching methodology will be based on the exposure of the syllabus and its discussion and laboratory 
assignments in the infrastructure of Porto Digital. The exposure of the syllabus will impart base knowledge 
which will be supplemented with reading and discussing relevant scientific papers. The laboratory work will 
allow students to develop specific practical skills in each subject allowing also to expose the students to real 
world problems present in a professional environment in telecommunications. 
 
The evaluation will be Continuous (students assessed at various times during the semester, evaluation 
through practical work, and test to theoretical concepts) and Final for those who have not been able to obtain 
approval. 

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

A exposição e discussão dos conteúdos programáticos em sala de aula complementada com atividades 
práticas realizadas em cenários reais por parte dos alunos permitirá que estes apreendam e fiquem 
familiarizados com as matérias leccionadas. Os trabalhos práticos têm como objectivo colocar os alunos num 
ambiente de projeto e desenvolvimento de soluções para problemas reais com o objectivo de cimentar os 
conhecimentos teóricos previamente apreendidos. 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes. 

The exhibition and discussion of the syllabus in the classroom complemented by practical activities by the 
students carried out on laboratory allows them to seize and become familiar with the material taught. The 
practical work is designed to put students in a project environment and to make them develop solutions to real 
problems with the objective of cementing the theoretical knowledge learned previously. 
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3.3.9. Bibliografia principal: 
1. "Triple Play: Building the converged network for IP, VoIP and IPTV"; F. J. Hens; J. M. Caballero; Wiley 2008 
2. "Intelligent Network Video"; F. Nilsson; CRC Press 2009 
3. "3D Videocommunication"; O. Schreer; P. Kauff; T. Sikora (eds.); Wiley 2005 
4. "The Essential Guide to Video Processing"; Al Bovik; 2nd ed.; Academic Press 2009 
5. "IPTV Basics: Technology, Operation, and Services"; L. Harte; Althos 2007 
6. "FTTX Concepts and Applications"; G. Keiser; Wiley 2006 
7. "Broadband Access Networks"; A. Shami; M. Maier; C. Assi (eds.); Springer 2009 
8. "LTE for 4G Mobile Broadband"; F. Khan; Cambridge University Press 2009 
9. "Successful Service Design for Telecommunications: A comprehensive guide to design and 
implementation"; S. Pang; Wiley 2009 
10. "Connected Cities"; S. Willis (ed.); Cisco Systems 2004 
11. "Connected Schools"; M. Selinger (ed.); Cisco Systems 2004 
12. "Connected Health"; K. Dean (ed.); Cisco Systems 2004 
13. "Connected Homes"; F. G. B. Varela (ed.); Cisco Systems 2004 

 

Anexo IV - Tecnologias de Rede de Acesso / Technologies for the Access Network 

3.3.1. Unidade curricular: 
Tecnologias de Rede de Acesso / Technologies for the Access Network 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo): 

Gil Coutinho Costa Seixas Lopes 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular: 

Nenhum 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular: 

Aquisição de conhecimentos técnicos específicos às tecnologias e metodologias utilizadas na implementação 
de redes de acesso. Estudo de soluções para a rede de acesso fixa baseadas em diferentes tecnologias: 
acesso digital sobre pares de cobre (xDSL), redes de acesso por fibra óptica (P2P, EPON, GPON) e redes 
híbridas fibra-coaxial (HFC). Estudo de redes de acesso por radiofrequência baseadas em WiFi, WiMAX, UMTS 
e LTE. Aplicação dos conhecimentos adquiridos e respectiva análise crítica através de criação, teste e 
verificação de cenários reais de implementação de soluções de acesso GPON e IEEE802.11. 

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit: 

Acquisition of technical knowledge concerning the technologies and methodologies used in access networks. 
Study of fixed access solutions based on technologies such as digital subscriber line (xDSL), optical fiber 
access networks (P2P, EPON, GPON) and hybrid fiber-coax (HFC). Study of WiFi, WiMAX, UMTS and LTE radio 
access networks. Application of the acquired knowledge and critical analysis by creating, testing and verifying 
in real implementation scenarios of GPON and IEE802.11 access networks. 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

1 Conceitos Fundamentais e Evolução das Redes de Acesso 
2. Redes Fixas de Acesso 
2.1 Acesso digital sobre pares de cobre 
2.2 Arquiteturas híbridas fibra-coaxial 
3. Redes de Acesso por Fibra Óptica 
3.1 Arquiteturas ponto-a-ponto 
3.2 Arquiteturas ponto-multiponto 
4. Redes de Acesso por Radiofrequência 
4.1 Acesso Rádio IEEE 
4.2 Acesso Rádio 3GPP 
5. Arquiteturas Convergentes 

 
3.3.5. Syllabus: 

1. Access Networks Fundamentals and Evolution 
2. Fixed Line Access Networks 
2.1 Digital Subscriber Line 
2.2 Hybrid Fiber-coax Architectures 
3. Optical Access Networks 
3.1 Point-to-point Architectures 
3.2 Point-to-multipoint Architectures 
4. Radio Access Networks 
4.1 IEEE Radio Access 
4.2 3GPP Radio Access 
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5. Convergent Architectures 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

A Unidade Curricular pretende dotar os alunos de um conhecimento abrangente sobre os diferentes tipos de 
redes de acesso, aliado com um estudo mais específico e pragmático de algumas tecnologias concretas, de 
forma a permitir-lhes uma fácil adaptação a qualquer situação profissional que se lhes coloque. 
A parte introdutória do programa faz referência aos conceitos básicos relacionados com as redes de acesso, 
contendo uma breve referência à rede de acesso convencional associada à rede pública telefónica comutada. 
O conteúdo fundamental do programa é apresentado numa segunda parte, na qual se abordam com maior 
profundidade diversas tecnologias utilizadas em redes de acesso fixas, como o xDSL ou o acesso por cabo 
(CATV), em redes de acesso ópticas com especial ênfase para as redes FTTH passivas (GPON) e também em 
redes de acesso por radiofrequência como Wi-Fi, WiMAX, UMTS e LTE. 
Os objectivos de aplicação de conhecimentos adquiridos será alcançado através de trabalhos laboratoriais em 
grupo, com experimentação em cenários de redes de acesso reais, nomeadamente na rede de fibra óptica e na 
rede wireless mesh do Porto Digital, atividade que permitirá também desenvolver as aptidões pessoais e 
profissionais dos alunos. 
Na parte final da UC apresentam-se e estudam-se arquiteturas de redes que visam a convergência de 
tecnologias de acesso, e que constituem uma das mais relevantes áreas de estudo e desenvolvimento das 
redes de nova geração. 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes. 

This Curricular Unit (CU) seeks to provide the students with a broad knowledge about different types of access 
networks, as well as a more specific and practical approach to a few actual technologies, in such a way that 
they will easily adapt to any professional situation they become faced with. 
The introductory part of the syllabus describes the access networks fundamental aspects, with a particular 
reference to the public switched telephone networks' access layer. 
The essential subject of the syllabus is presented in a second part, in which different access technologies are 
more thoroughly studied. In particular, fixed access networks like ADSL or cable access (CATV), optical 
access networks with special emphasis on passive FTTH (GPON) and also radio access networks like Wi-Fi, 
WiMAX, UMTS or LTE. 
The CU's objective of providing specific competences in FTTH and Wi-Fi will be leveraged by experimentation 
in real access networks scenarios, namely in Porto Digital's fiber and wireless mesh access networks. 
The final contents of the CU are about network architectures which envision the convergence of access 
technologies and which represent one of the most important fields of research and development of next 
generation networks. 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

A metodologia de ensino utilizada terá por base a exposição dos conteúdos programáticos e sua discussão e 
a realização de trabalhos práticos com recurso ao laboratório MPLS do ISMAI. A exposição dos conteúdos 
programáticos permitirá transmitir conhecimento de base que será complementado com a leitura e discussão 
de artigos científicos relevantes. Os trabalhos laboratoriais permitirão que os alunos desenvolvam 
competências práticas específicas em cada tema permitindo também expor os alunos a problemas concretos 
presentes num ambiente profissional na área das telecomunicações. 
A avaliação será Contínua (alunos avaliados em diversos momentos ao longo do semestre, avaliação feita por 
meio de trabalhos laboratoriais em grupo e teste aos conceitos teóricos) e Final para os que não tenham 
conseguido obter aprovação. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The teaching methodology will be based on the exposure of the syllabus and its discussion and practical work 
in the MPLS laboratory. The exposure of the syllabus will impart base knowledge which will be supplemented 
with reading and discussing relevant scientific papers. The laboratory work will allow students to develop 
specific practical skills in each subject allowing also to expose the students to real world problems present in 
a professional environment in telecommunications. The evaluation will be Continuous (students assessed at 
various times during the semester, evaluation through practical work and to test theoretical concepts) and 
Final for those who have not been able to obtain approval. 

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

A exposição e discussão dos conteúdos programáticos em sala de aula complementada com atividades 
práticas realizadas com recurso ao laboratório MPLS por parte dos alunos permitirá que estes apreendam e 
fiquem familiarizados com as matérias leccionadas. Os trabalhos práticos têm como objectivo colocar os 
alunos num ambiente de projecto e desenvolvimento de soluções para problemas reais com o objectivo de 
cimentar os conhecimentos teóricos previamente apreendidos. 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes. 

The exhibition and discussion of the syllabus in the classroom complemented by practical activities by the 
students carried out using the MPLS laboratory allows them to seize and become familiar with the material 
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taught. The practical work is designed to put students in a project environment and to make them develop 
solutions to real problems with the objective of cementing the theoretical knowledge learned previously. 

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

1. "Building Wireless Community Networks"; 2nd ed.; Rob Flickenger; O'Reilly 2003 
2. "WiMAX Networks"; Ramjee Prasad; Fernando J. Velez; Springer 2010 
3. "FTTX Concepts and Applications"; Gerd Keiser; Wiley 2006 
4. "Computer Networks"; 5th ed.; Andrew S. Tanenbaum; Prentice Hall 2010 
5. "Data and Computer Communications"; 9th ed.; William Stallings; Prentice Hall 2010 
6. "The 3G IP Multimedia Subsystem (IMS): Merging the Internet and the Cellular Worlds"; 3rd ed.; Gonzalo 
Camarillo; Miguel-Angel García-Martín ; Wiley 2008 
7. "Mobile Communications"; 2nd ed.; Jochen Schiller; Addison Wesley 2003 
8. "Broadband Optical Access Networks and Fiber-to-the-Home"; Chinlon Lin (ed.); Wiley 2006 
9. "Next-Generation FTTH Passive Optical Networks"; Josep Prat (ed.); Springer 2008 
10. "WiMAX Handbook"; Frank Ohrtman; McGraw-Hill 2005 
11. "LTE for 4G Mobile Broadband"; Farooq Khan; Cambridge University Press 2009 

 

Anexo IV - Redes de Sensores em Ambientes Inteligentes / Sensor Networks in Smart Environments 

3.3.1. Unidade curricular: 
Redes de Sensores em Ambientes Inteligentes / Sensor Networks in Smart Environments 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo): 

Luís Miguel Barbosa Proença 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular: 

Nenhum 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular: 

Pretende-se dotar os alunos com conhecimentos que lhes permitam desenvolver projectos de Redes de 
Sensores Sem Fios (RSSF) nos mais diversos cenários de utilização. Objectivos Específicos: Conhecer a 
arquitectura típica do hardware utilizado em RSSF identificando os seus principais componentes e 
características; Desenvolver software para RSSF; Identificar as principais aplicações das RSSF; Conhecer as 
principais tecnologias e protocolos de rede para RSSF; Identificar um Ambiente Inteligente; Projectar e 
desenvolver aplicações simples para Ambiente Inteligente. 

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit: 

The goal is to equip the students with the knowledge to develop projects for Wireless Sensor Networks (WSN) 
in various usage scenarios. Specific Objectives: To know the typical architecture of the WSN hardware, 
identifying the main components and characteristics; to develop software for WSN; to identify key applications 
of WSN; to know the major technologies and networking protocols for WSN; to identify an Intelligent 
Environment; to design and develop simple applications for Intelligent Environments. 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

1. Introdução às RSSF 
1.1 Arquitectura dum nó sensor, características, blocos, limitações computacionais e energéticas 
1.2. IEEE 802.14.4 e IEEE 802.11 
1.3. Aplicações e principais linhas investigação: Automação e monitorização industrial e ambiental e 
localização de pessoas e objectos; Aplicações médicas; AAL - Ambient Assisted Living 
2. Plataformas de hardware para RSSF: arquitectura; requisitos; plataformas UCB Telos e Xbow MicaZ 
3. Plataformas de software para RSSF: Sistemas Operativos e desenvolvimento para RSSF; Contiki OS; Tiny 
OS 
4. Tecnologias e protocolos de rede para RSSF: acesso ao meio (IEEE 802.25.4 MAC); encaminhamento (RPL - 
IPv6 Routing Protocol for Low power and Lossy Networks); 6LoWPAN - IPv6 over Low power Wireless 
Personal Area Networks; redes em estrela, árvore e mesh 
5. Aplicações de RSSF em ambientes inteligentes: assistência à vida; Monitorização de sinais vitais e 
fisiológicos com geração de alertas; Monitorização e controlo ambiental e industrial 

 
3.3.5. Syllabus: 

1. Introduction to WSN 
1.1 Architecture of a sensor node, features, blocks, computational and energy constraints 
1.2. IEEE 802.14.4 and IEEE 802.11 
1.3. Applications and main research lines: automation and industrial and environmental monitoring and 
location of persons and objects; medical applications; AAL - Ambient Assisted Living 
2. Hardware platforms for sensor networks: architecture, requirements, platforms UCB Telos and Xbow MicaZ 
3. WSN software platforms: Operating Systems and development for WSN; Contiki OS, Tiny OS 
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4. Technologies and network protocols for sensor networks: medium access (MAC IEEE 802.25.4); routing 
(RPL - IPv6 Routing Protocol for Low Power and Lossy Networks); 6LoWPAN - IPv6 over Low power Wireless 
Personal Area Networks; star, tree and mesh networks 
5. WSN applications in smart environments: life support, monitoring of vital and physiological signs with 
generation of alerts, environmental and industrial monitoring and control 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

Os conteúdos programáticos da unidade curricular estão intimamente ligados aos objectivos para os quais foi 
desenhada. O estudo: 
 
- Da "Arquitectura típica de um nó sensor e suas principais características" e das "Plataformas de hardware 
para RSSF" permitirá ao aluno "Conhecer a arquitectura típica do hardware utilizado em RSSF identificando os 
seus principais componentes e características"; 
 
- De "Plataformas de software para RSSF" dotará os alunos com capacidade para "Desenvolver software para 
RSSF"; 
 
- Das "Aplicações e principais linhas de investigação" das RSSF assim como das "Aplicações de RSSF em 
ambientes inteligentes" permitirá aos alunos "Identificar as principais aplicações das RSSF"; 
 
- Das "Tecnologias e protocolos de rede para RSSF" permitirá aos alunos "Conhecer as principais tecnologias 
e protocolos de rede para RSSF"; 
 
- De "Ambientes inteligentes: Introdução" conferirá aos alunos capacidade para "Identificar um Ambiente 
Inteligente". 
 
Os conhecimentos obtidos assim como os trabalhos práticos e miniprojectos realizados permitirão aos alunos 
"Projectar e desenvolver aplicações simples para Ambiente Inteligente. 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes. 

The syllabus of the course is closely related to the objectives for which it was created: 
- "Architecture of a typical sensor node and its main characteristics" and "hardware platforms for WSN" allow 
the student to know the typical architecture of the WSN hardware used in identifying the main components and 
characteristics; 
 
- "Software platforms for WSN" will provide students with the ability to "develop software for WSN; 
 
- "Applications and main lines of research" of the WSN as well as "Applications of WSN in ambient 
intelligence" will allow students to identify the main applications of WSN; 
 
- "Technologies and networking protocols for WSN" will allow students to learn the main technologies and 
networking protocols for WSN; 
 
- "Smart Environments: Introduction" will give students the ability to identify an Intelligent Environment. 
 
The knowledge thus obtained as well as the practical work undertaken will enable students miniprojectos in 
designing and developing simple applications for Intelligent Environments. 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

A metodologia de ensino utilizada terá por base a exposição dos conteúdos programáticos e sua discussão, a 
realização de trabalhos práticos e de um miniprojecto. A exposição dos conteúdos programáticos permitirá 
transmitir conhecimento de base que será complementado com a leitura e discussão de artigos científicos 
relevantes. Desta forma, os alunos terão contacto com os mais recentes desenvolvimentos tecnológicos de 
cada tema. Por fim, para cimentar os conhecimentos apreendidos, serão realizados trabalhos práticos e um 
miniprojecto. Os trabalhos práticos permitirão que os alunos desenvolvam competências específicas em cada 
tema, o miniprojecto permite expor os alunos a problemas concretos que necessitam ser resolvidos de forma 
integrada com outras tecnologias. 
A avaliação será contínua (alunos avaliados em diversos momentos ao longo do semestre, avaliação feita por 
meio de trabalhos práticos e teste aos conceitos teóricos) e Final para os que não tenham conseguido obter 
aprovação. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The teaching methodology will be based on the exposure of the syllabus and its discussion, practical work and 
a mini-project. The exposure of the syllabus will impart a knowledge base which will be supplemented with 
reading and discussion of relevant scientific papers. Thus, students will have contact with the latest 
technological developments in each subject. Finally, to cement the knowledge thus learned it will be carried 
out practical work and a mini-project. The practical work will enable students to develop specific skills in each 
subject, the mini-project allows to expose students to real problems that need to be addressed in an integrated 
manner with other technologies. 
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The evaluation will be Continuous (students assessed at various times during the semester, evaluation 
through practical work and to test theoretical concepts) and Final for those who have not been able to obtain 
approval. 

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

A exposição e discussão dos conteúdos programáticos em sala de aula complementada com actividades de 
pesquisa por parte dos alunos permitirá que estes apreendam e fiquem familiarizados com as matérias 
leccionadas. Os trabalhos práticos e o miniprojecto têm como objectivo colocar os alunos num ambiente de 
projecto e desenvolvimento de soluções para problemas reais com o objectivo de cimentar os conhecimentos 
teóricos previamente apreendidos. 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes. 

The presentation and discussion of the syllabus in the classroom supplemented with research activities by the 
students will make them to become familiar and seize the material taught. Practical work and the mini-project 
aim to put students in a project environment and develop solutions to real problems with the objective of 
cementing the theoretical knowledge learned previously. 

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

1. "Handbook of Ambient Intelligence and Smart Environments"; Hideyuki Nakashima; Hamid Aghajan; Juan 
Carlos Augusto (eds.); Springer 2010 
2. "Wireless Sensor Networks Technology, Protocols, and Applications"; Kazem Sohraby; Daniel Minoli; Taieb 
Znati; Wiley 2007 
3. "Wireless Sensor Networks: A Networking Perspective"; Jun Zheng; Abbas Jamalipour; Wiley-IEEE Press 
2009 
4. "Wireless Sensor Network Designs"; Anna Hac; John Wiley & Sons 2003 
5. "Wireless Sensor Networks: an information processing approach"; Feng Zhao, Leonidas J. Guibas; Morgan 
Kaufmann 2004 
6. "Building Wireless Sensor Networks: with ZigBee, XBee, Arduino, and Processing"; Robert Faludi; O'Reilly 
2010 
7. "ZigBee Wireless Sensor and Control Network"; Ata Elahi; Adam Gschwender; Prentice Hall 2009 
8. "Bluetooth Essentials for Programmers"; Albert S. Huang; Larry Rudolph; Cambridge University Press 2007 
9. "Wireless Mesh Networking: Architectures, Protocols and Standards"; Yan Zhang et al (eds.); Auerbach 
Publications 2007 

 

Anexo IV - Tecnologias de Rede de Transporte / Technologies for the Transport Network 

3.3.1. Unidade curricular: 
Tecnologias de Rede de Transporte / Technologies for the Transport Network 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo): 

Gil Coutinho Costa Seixas Lopes 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular: 

Nenhum 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular: 

Aquisição de conhecimentos técnicos específicos às tecnologias e metodologias utilizadas na implementação 
de redes de transporte de telecomunicações. Estudo dos princípios fundamentais das tecnologias mais 
relevantes (redes digitais síncronas SONET/SDH, redes multisserviço ATM e MPLS, e redes de transporte 
ópticas); Verificação dos conhecimentos adquiridos pela abordagem dos temas de Qualidade de Serviço, 
engenharia de tráfego e resiliência das redes de transporte. Aplicação dos conhecimentos adquiridos e 
respectiva análise crítica através de criação, teste e verificação de cenários reais de implementação de redes 
MPLS, utilizando para o efeito o laboratório MPLS disponível no ISMAI. 

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit: 

Acquisition of technical knowledge concerning the technologies and methodologies used in transport 
networks. Study of the fundamentals of the most relevant technologies (synchronous digital SONET/SDH 
networks, multi-service ATM and MPLS networks and optical transport networks). Evaluation of acquired 
knowledge by approaching Quality of Service, Traffic Engineering and Resilience problems. Application of 
acquired knowledge and critical analysis by creating, testing and verifying in real implementation scenarios of 
MPLS networks through the use of the MPLS equipment from the ISMAI’s MPLS Lab. 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

1. Introdução às Redes de Transporte 
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1.1 Conceitos Fundamentais e Evolução 
1.2 Arquiteturas de Redes de Transporte 
1.3 Redes SONET/SDH 
1.4 Tecnologia Ethernet de classe de operador 
1.5 Encaminhamento em redes IP 
2. Redes Multisserviço 
2.1 Redes ATM 
2.2 Redes MPLS 
3. Qualidade de Serviço e Engenharia de Tráfego 
4. Resiliência em Redes de Transporte 
5. Redes de Transporte Ópticas 

 
3.3.5. Syllabus: 

1. Introduction to Transport Networks 
1.1 Fundamentals and evolution 
1.2 Transport Network Architectures 
1.3 SONET/SDH Networks 
1.4 Carrier Grade Ethernet 
1.5 IP routing  
2. Multiservice Networks 
2.1 ATM Networks 
2.2 MPLS Networks  
3. Quality of Service and Traffic Engineering 
4. Transport Network Resilience 
5. Optical Transport Networks 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

O programa proposto pretende transmitir aos alunos um conhecimento abrangente relativo às redes de 
transporte de média e grande dimensão, pela apresentação das necessidades específicas subjacentes a este 
tipo de redes e pelo consequente estudo de diferentes metodologias e tecnologias que se têm vindo a utilizar 
para a elas corresponder. 
Assim, na parte introdutória da Unidade Curricular (UC), apresentam-se aos alunos os conceitos básicos das 
redes de transporte, usando para tal um estudo de tecnologias bem conhecidas, como as redes SONET/SDH e 
redes Ethernet de classe de operador. Apresentam-se também nesta parte introdutória conceitos avançados 
de encaminhamento em redes IP, dado o papel preponderante do protocolo no cenário atual de comunicação 
de dados. 
Na segunda parte da UC estuda-se com um maior grau de detalhe a tecnologia MPLS que, pelo seu carácter 
multisserviço, está atualmente presente numa grande parte das redes dos operadores de telecomunicações. 
Utilizando este tipo de redes como contexto de forma não exclusiva, abordam-se de seguida as questões 
relacionadas com a qualidade de serviço, engenharia de tráfego e resiliência, questões essas de vital 
importância para a Internet do futuro. O laboratório MPLS do ISMAI será de vital importância no processo de 
transferência de competências específicas na operação de redes MPLS para os alunos, que através de 
trabalhos laboratoriais em grupo terão a oportunidade de aplicar e desenvolver os conhecimentos adquiridos.  
Na última parte da UC abordam-se as tecnologias ópticas utilizadas no âmbito das redes de transporte, quer 
recorrendo à tradicional conversão óptico-eléctrica (e.g. WDM), quer realizando a comutação no domínio 
óptico (e.g. optical switching). 
Os objectivos da UC são assim atingidos, pela apresentação dos conceitos e problemas da área, pelo estudo 
detalhado de algumas soluções acuais, e por uma aproximação às tecnologias com grande probabilidade de 
virem a ser utilizadas e desenvolvidas num futuro próximo. 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes. 

The proposed syllabus aims to provide students with a broad knowledge about medium and large dimension 
transport networks. Requirements specific to this kind of networks will be studied, as well as the different 
methodologies and technologies that have been used to cope with them. In the introductory part of the 
Curricular Unit (CU), students are presented to transport networks basic concepts, through a study of well-
known technologies like SONET/SDH and Carrier Grade Ethernet. The introductory part will also contain 
advanced concepts of IP routing, due to the primordial role of the protocol in today’s data communication 
scenario. 
The second part of the UC will provide a more in-depth study of multiservice networks, MPLS in particular, 
which is becoming more and more present in telecom operator’s networks. Leveraging the study of this kind of 
networks, a study of quality of service, traffic engineering and network resilience techniques will follow, having 
in mind the relevance of these subjects to the future Internet development. ISMAI’s MPLS laboratory will 
represent an important facility in the leaning process of specific competences on the operation of MPLS 
networks.  
The last part of the syllabus is about optical transport networks, recurring to optical-electrical conversion (e.g. 
WDM networks), and optical domain switching. 
The UC’s objectives are therefore met, by the presentation of fundamental concepts and requirements of 
transport networks, by the detailed study of nowadays solutions, and by an insight on technologies likely to be 
developed and utilized in the near future. 
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3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

A metodologia de ensino utilizada terá por base a exposição dos conteúdos programáticos e sua discussão e 
a realização de trabalhos práticos com recurso ao laboratório MPLS. A exposição dos conteúdos 
programáticos permitirá transmitir conhecimento de base que será complementado com a leitura e discussão 
de artigos científicos relevantes. Os trabalhos laboratoriais permitirão que os alunos desenvolvam 
competências práticas específicas em cada tema permitindo também expor os alunos a problemas concretos 
presentes num ambiente profissional na área das telecomunicações. 
A avaliação será Contínua (alunos avaliados em diversos momentos ao longo do semestre, avaliação feita por 
meio de trabalhos práticos e teste aos conceitos teóricos) e Final para os que não tenham conseguido obter 
aprovação. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The teaching methodology will be based on the exposure of the syllabus and its discussion and practical work 
in the MPLS laboratory. The exposure of the syllabus will impart base knowledge which will be supplemented 
with reading and discussing relevant scientific papers. The laboratory work will allow students to develop 
specific practical skills in each subject allowing also to expose the students to real world problems present in 
a professional environment in telecommunications. The evaluation will be Continuous (students assessed at 
various times during the semester, evaluation through practical work and to test theoretical concepts) and 
Final for those who have not been able to obtain approval. 

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

A exposição e discussão dos conteúdos programáticos em sala de aula complementada com atividades 
práticas realizadas com recurso ao laboratório MPLS por parte dos alunos permitirá que estes apreendam e 
fiquem familiarizados com as matérias leccionadas. Os trabalhos práticos têm como objectivo colocar os 
alunos num ambiente de projecto e desenvolvimento de soluções para problemas reais com o objectivo de 
cimentar os conhecimentos teóricos previamente apreendidos. 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes. 

The exhibition and discussion of the syllabus in the classroom complemented by practical activities by the 
students carried out using the MPLS laboratory allows them to seize and become familiar with the material 
taught. The practical work is designed to put students in a project environment and to make them develop 
solutions to real problems with the objective of cementing the theoretical knowledge learned previously. 

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

1. "Carrier Ethernet - Providing the need for speed"; Gilbert Held; CRC Press 2008 
2. "Delivering Carrier Ethernet"; Abdul Kasim; McGraw-Hill 2008 
3. "Network Recovery"; Jean-Philippe Vasseur; Mario Pickavet; Piet Demeester; Morgan Kaufmann 2004 
4. "Deploying IP and MPLS QoS for Multiservice Networks"; John Evans; Clarence Filsfils; Morgan Kaufmann 
20007 
5. "Computer Networks"; 5th ed.; Andrew S. Tanenbaum; Prentice Hall 2010 
6. "Data and Computer Communications"; 9th ed.; William Stallings; Prentice Hall 2010 
7. "Introduction to Broadband Communication Systems"; Cajetan M. Akujuobi; Matthew N. O. Sadiku; 
Chapman and Hal/CRC 2007 
8. "Optical Networks"; 3rd ed.; Rajiv Ramaswami; Kumar Sivarajan; Galen Sasaki ; Morgan Kaufmann 2010 
9. "Optical WDM Networks"; Biswanath Mukherjee; Springer 2006 
10. "Designing and Implementing IP/MPLS-Based Ethernet Layer 2 VPN Services"; Zhuo (Frank) Xu; Wiley 2010 
11. "MPLS-Enabled Applications"; 2nd ed.; Ina Minei; Julian Lucek; Wiley 2008 

 

Anexo IV - Mobilidade, Redes Sociais e Criação Colaborativa / Mobility,Social Networks & Collaborative Creation 

3.3.1. Unidade curricular: 
Mobilidade, Redes Sociais e Criação Colaborativa / Mobility,Social Networks & Collaborative Creation 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo): 

Cristina Teresa Salvador Rebelo 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular: 

Nenhum 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular: 

Estudar a difusão da comunicação sem fios e a diferenciação social dos utilizadores destas redes. 
Compreender o papel da juventude como emissores e receptores desta cultura. Investigar os movimentos 
sociais, cultura e contra-cultura, a responsabilidade social, o poder de intervenção e as redes de comunicação 
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gerados. Entender o papel do audiovisual e da criação multimédia neste contexto. 
Investigar e analisar as redes sociais: as tecnologias de rede, infra-estruturas e comunidades associadas; os 
medias sociais, organização, data mining e pesquisa de informação; privacidade e segurança em redes sociais 
e visibilidade e aplicações das redes sociais. 
Investigar e analisar a importância e o impacto das Wikis e crowd sourcing como ferramentas de criação e 
trabalho colaborativo. Conceptualizar e implementar uma Wiki. 

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit: 

To study the dissemination of wireless communication and the social differentiation of users. Understand the 
role of youth as originators and receivers of this culture. Research the social movements, culture and counter-
culture, social responsibility, and empowerment that communication networks generated. Understand the role 
of audiovisual and multimedia production within this context. 
Research social networks and leading edge network technologies, infrastructures and communities; social 
media analysis, organizations, data mining and search; privacy and security issues in social networks and 
visualization and applications of social networks. 
Research and analyze the significance and impact of crowd sourcing and Wikis as creation tools and 
collaborative work. Design and implement a Wiki. 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

1. Comunicação Móvel: dimensões; espaços públicos e privados; dimensão psicológica das comunicações; 
linguagem. 
2. Serviços inovadores e a sua comercialização. 
3. Coexistência e transição entre redes fixas e móveis. 
4. Comunicação sem fio e desenvolvimento global: novas questões e estratégias 
5. Análise e organização das redes sociais (RS) e dos medias: estruturas, dinâmicas e comunicação nas RS. 
6. Organização e pesquisa de dados nas RS: redes móveis, identidades, comunidades, representações 
7. Infra-estruturas e comunidades: descentralização, caracterização multi-relacional de comunidades 
dinâmicas. 
8. A importância das Wikis na criação de espaços sociais de informação. Vantagens e desvantagem como 
fontes de informação. Padrões. 
9. A utilização das Wikis em projectos cooperativos e ambientes de autoria colaborativa. 
10. As Wikis na educação, negócios, ciências da informações e projectos culturais. Análise de estudos de 
caso. 
11. Criação, implementação e manutenção de uma Wiki 

 
3.3.5. Syllabus: 

1. Mobile Communication: dimensions; public and private spaces; psychological dimension of 
communications; language 
2. Innovative services and their marketing 
3. Coexistence and transition between fixed and mobile networks 
4. Wireless communication and global development: new issues and strategies 
5. Analysis and organization of social networks (RS) and media: structure, dynamics and communication in the 
RS 
6. Organization, data mining and search in RS: mobile networks, identities, communities and representative 
images 
7. RS Infrastructure and communities: decentralization, multi-relational characterization of dynamic 
communities 
8. Relevance of Wikis in creating information social spaces; advantages and disadvantages as sources of 
information. Patterns 
9. The use of Wikis in cooperative projects and collaborative authoring environments 
10. Wikis in education, business, information sciences and cultural projects. Case studies 
11. Design, implementation and maintenance of a Wiki 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

Esta unidade curricular tem quatro objectivos principais: estudar a comunicação nas redes sem fios, móveis, 
suas características, formatos, mecanismo de difusão e impacto na sociedade; investigar as redes sociais , 
nas suas componentes técnica, infra-estrutural, organização e dinâmicas sociais geradas, nomeadamente 
estudar o seu papel na criação e manutenção de comunidades dinâmicas; investigar a importâncias das Wikis 
como ferramentas de criação e trabalho cooperativo e por último o objectivo transversal de dar aos alunos a 
oportunidade de pôr em prática as competências adquiridas no desenvolvimento de um projecto de cariz 
prático. 
 
O primeiro objectivo constitui o ponto de partida para a aquisição, através da análise do caso das 
comunicações móveis, de conceitos que identificam e classificam as novas redes como potenciais geradoras 
de novas relações sociais e da sua capacidade de transformação das mesmas, explorando o seu potencial de 
crescimento e importância tanto a nível social como económico desenvolvidos na primeira parte do programa 
da unidade curricular (UC). O segundo objectivo é atingido com a análise aprofundada sobre os aspectos, 
sociais, tecnológicos, dinâmicas multi-relacionais e descentralizadas e o seu papel transformador das 
comunidades nas Redes Sociais desenvolvido na segunda parte do UC. O terceiro objectivo é atingido na 
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terceira parte da UC, onde se investigam, analisam e, preparando a concretização do quarto objectivo, se 
desenvolvem Wikis, como ferramentas em ambiente de autoria cooperativa. Ficam assim cumpridos os 
objectivos. 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes. 

This course has four main objectives: to study the forms of communication in wireless (mobile) networks, their 
characteristics, formats, diffusion mechanisms and impact on society, and to investigate social networks in its 
technical components, infrastructure, organization and social dynamics generated, in particular to study its 
role in creating and sustaining dynamic communities and to investigate the importance of wikis as tools for 
creating and working cooperatively and ultimately the transversal aim of giving students the opportunity to put 
into practice the skills acquired in developing a practical project. 
 
The first objective is the starting point for the acquisition, by examining the case of mobile communications, 
concepts that identify and classify the new networks as potential sources of new social relations and its ability 
to transform them, exploring their potential growth and importance both socially and economically developed 
in the first part of the curricular unit (CU). The second objective is achieved with a thorough analysis of the 
aspects, social, technological, multi-relational dynamic, decentralized and its transformative role of 
communities in social networks developed during the second part of CU. The third objective is achieved in the 
third part of UC, where are investigated and analyzed, simultaneously preparing the completion of the fourth 
objective, Wikis as tools in cooperative authoring environment. Thus, are the objectives fulfilled. 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

O ensino desta unidade curricular recorre ao método expositivo, incluindo estudos de caso, casos práticos 
e/ou projectos de média dimensão, seguida da apresentação de exercícios aos alunos de modo a estes 
poderem exercitar e sedimentar os conhecimentos adquiridos. Tentar-se-á formentar a participação e o 
espírito crítico dos alunos. A avaliação será contínua, baseada quer na participação nas aulas quer na 
resolução de trabalhos, dentro e fora da sala de aula. Os alunos que não obtiverem aproveitamento à avaliação 
contínua serão sujeitos a uma avaliação final. Uma parte importante da unidade curricular é a concepção e 
implementação de um Wiki, seguida da sua utilização intensiva e análise crítica do que funcionou e não 
funcionou, tentando encontrar explicações para os resultados obtidos. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The teaching of this curricular unit consists on the presentation of the subject, including case studies, and/or 
medium size projects, followed by the presentation of exercises to the students so that they can exercise and 
consolidate their knowledge. The students active participation and critical thinking will be encouraged. The 
assessment will be Continuous, based on class participation and in resolution of exercises, both inside and 
outside the classroom. Students that do not get to pass at the continuous assessment will be subject to a final 
evaluation. An important part of the course is the design and implementation of a Wiki, followed by its 
intensive use and critical analysis of what worked and did not work, trying to find explanations for the results 
obtained. 

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

Esta metodologia está de acordo com o objectivo de que o conhecimento tenha um cariz prático e muito 
focado na capacidade de concretização, se bem que baseado em conhecimentos teóricos, que se pretende 
sejam suficientemente sólidos para o fim em vista, e em tentar fomentar a capacidade crítica dos estudantes. 
 
Optando-se por implementar, usar, e analisar os resultados obtidos com o uso de um Wiki permite que os 
alunos sintam até que ponto o sucesso e o insucesso das plataformas colaborativas está directamente 
relacionado com a capacidade que tenham para captar e manter utilizadores. 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes. 

This methodology is consistent with the objective that the knowledge be pragmatically imparted, and very 
focused on the students ability to achieve practical results, although based on the appropriate amount of 
context information and on theoretical knowledge sufficient for the intended purpose, and simultaneously 
trying to enhance the students ability to look at the subject matter with a critical eye. 
 
We chose to implement, use, and analyze the results obtained with the use of a wiki thus allowing the students 
to feel the extent to which failure and success of collaborative platforms is directly related to their capacity to 
capture and retain users. 

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

1. "Smart Mobs: The Next Social Revolution"; Howard Rheingold; Basic Books 2002 
2. "The Mobile Connection: The Cell Phone's Impact on Society"; Rich Ling; Morgan Kaufmann 2004 
3. "Comunicação Móvel e Sociedade: Uma Perspectiva Global"; Manuel Castells; Mireia Fernández-Ardèvol; 
Jack Linchuan Qiu; Ara Sey; Fundação Calouste Gulbenkian 2009 
4. "Mobile Lives"; Anthony Elliott; John Urry; Routledge 2010 
5. "Mobile Communications: Re-negotiation of the Social Sphere"; Rich Ling; Per E. Pedersen (eds.); Springer 
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2005 
6. "Swarm Creativity: Competitive advantage through collaborative innovation networks"; Peter A. Gloor; 
Oxford University Press 2006 
7. "Wikis: Tools for Information Work and Collaboration"; Jane Klobas; Chandos Publishing 2006 
8. "Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything"; Don Tapscott; Anthony D. Williams; Atlantic 
Books 2006 
9. "Handbook of Social Network Technologies and Applications"; Borko Furht (ed.); Springer 2010 

 

Anexo IV - Processos Criativos / Criative Processes 

3.3.1. Unidade curricular: 
Processos Criativos / Criative Processes 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo): 

António Manuel João Preto 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular: 

Célia Sousa Vieira 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular: 

Aquisição de conhecimentos fundamentais sobre processos criativos e processos criativos intermédia. 
 
Desenvolver competências nas diversas fases que antecedem a pré-produção, e que se desenvolvem desde a 
concepção da ideia, até à sua transformação final, incorporando todos os elementos necessários à realização 
do objecto final, seja este ficcional, documental, promocional, interactivo, performativo, aplicacional, 
instalação, vídeo-arte ou outro, analisando e desenvolvendo as diversas fases deste processo de 
transformação. 
 
Desenvolvimento de competências e aquisição de conhecimentos dos processos de criação e/ou 
transformação de um tipo de objecto noutro, através do desenvolvimento de exercícios de criação de sinopse, 
guião, planificação e découpage, adaptados a um processo narrativo previamente definido; Desenvolvimento 
de um projecto de intermédia, da concepção ao protótipo. 

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit: 

Acquisition of fundamental knowledge about creative processes in general and intermedia creative processes. 
 
Developing skills in the various stages preceding pre-production, developing the idea from conception until its 
final transformation, incorporating all the elements required to achieve the final object, be it fictional, 
documentary, promotional, interactive, performative, applicational, installation, video art or another, analyzing 
and developing the various phases of this transformation process. 
 
Skill development and knowledge acquisition processes of creating and/or transformation of an object type in 
another, through the development of exercises of building synopsis, scripts, planning and decoupage, adapted 
to a predetermined narrative process; Development of an intermedia project, from concept to prototype. 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

1. Processo criativo - da ideia criativa ao produto final 
1.1 Guionismo: problemática, noções e definições 
1.2 Sinopse, alinhamento e story line 
1.3 Guião, planificação e découpage 
1.4 História, narração e mostração 
1.5 Processos narrativos 
1.6 Diálogo, argumento e estrutura 
1.7 A construção das personagens 
1.8 Ideia original vs. adaptação 
1.9 Do literário ao fílmico 
2. Processos criativos intermédia 
2.1 Dos meios artísticos tradicionais às rupturas e transformações da condição pós-moderna 
2.2 Processos de criação intermédia: arte performativa, instalações, vídeo-arte, arte interativa 
2.3 Estudos interartes: mitos, topoi, intertextualidade.  

 
3.3.5. Syllabus: 

1. Creative process - from the creative idea to the final product 
1.1 Screenwriting: issues, concepts and definitions 
1.2 Synopsis, alignment and story line 
1.3 Script, planning and decoupage 
1.4 Story, narration and showing up 
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1.5 Narrative processes 
1.6 Dialogue, argument and structure 
1.7 The construction of the characters 
1.8 Original idea vs. adaptation 
1.9 From the literary to the filmic 
2. Intermedia creative processes 
2.1 From traditional artistic media to disruptions and transformations of the postmodern condition 
2.2 Processes of intermedia creation: performance art, installations, video art, interactive art 
2.3 Interart studies: myths, topoi, intertextuality 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

As matérias leccionadas e os exercícios realizados pelos estudantes permitem a aquisição de conhecimentos 
sobre processos criativos. São especificamente tratadas competências na criação de guiões, narração, 
diálogo e construção de personagens. A componente de criação intermédia fica coberta pelo desenvolvimento 
de um projecto intermédia (da concepção até ao protótipo). 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes. 

The subjects taught and the exercises undertaken by the students allow the acquisition of knowledge about 
the creative process. Skills are specifically addressed in the creation of scripts, narration, dialogue and 
character building. The component of intermedia creation is covered by the development of an intermedia 
project (from conception to prototype). 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

O ensino desta unidade curricular recorre ao método expositivo, incluindo estudos de caso, casos práticos 
e/ou projectos de média dimensão, seguida da apresentação de exercícios aos alunos de modo a estes 
poderem exercitar e sedimentar os conhecimentos adquiridos. Tentar-se-á formentar a participação e o 
espírito crítico dos alunos. A avaliação será contínua, baseada quer na participação nas aulas quer na 
resolução de trabalhos, dentro e fora da sala de aula. Os alunos que não obtiverem aproveitamento à avaliação 
contínua serão sujeitos a uma avaliação final. Será desenvolvido um projecto de intermédia, desde a 
concepção até ao protótipo. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The teaching of this curricular unit consists on the presentation of the subject, including case studies, and/or 
medium size projects, followed by the presentation of exercises to the students so that they can exercise and 
consolidate their knowledge. The students active participation and critical thinking will be encouraged. The 
assessment will be Continuous, based on class participation and in resolution of exercises, both inside and 
outside the classroom. Students that do not get to pass at the continuous assessment will be subject to a final 
evaluation. An intermedia project will be developed, from its conception until the creation of the first prototype. 

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

Esta metodologia está de acordo com o objectivo de que o conhecimento tenha um cariz prático e muito 
focado na capacidade de concretização, se bem que baseado em conhecimentos teóricos, que se pretende 
sejam suficientemente sólidos para o fim em vista, e em tentar fomentar a capacidade crítica dos estudantes. 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes. 

This methodology is consistent with the objective that the knowledge be pragmatically imparted, and very 
focused on the students ability to achieve practical results, although based on the appropriate amount of 
context information and on theoretical knowledge sufficient for the intended purpose, and simultaneously 
trying to enhance the students ability to look at the subject matter with a critical eye. 

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

1. "Television and Screenwritting"; R. Blum; Focal Press 2001 
2. "L'atelier de Scénario: eléments d'analyse filmique"; A. Roche; M.-C. Taranger; Armand Colin 2005 
3. "The New Comedy Writing Step by step"; G. Perret; Quill Driver Books 2007 
4. "Screen Language, From film writing to film making"; C. Potter; Methuen Drama 2001 
5. "The Art of Adaptation: turning fact and fiction into film"; L. Seger; An Owl Book 1992 
6. "How to Adapt Anything into a Screenplay"; R. Krevolin; John Willey & Sons 2003 
7. "Literature and film"; R. Stam; A. Raengo; Blackwell 2005 
8. "Principles of adaptation for film and television"; B. Brady; University of Texas 1994 
9. "The Screenwriter's Bible"; D. Trottier; Silman James Press 1998 
10. "Alternative writing beyond the rules"; K. Dancyger; J. Rush; Focal Press 1995 
11. "Inter Media - Littérature, cinema et intermédialité"; C. Vieira; I. R. Novo; L'Harmattan 2011 
12. "Curso de Escrita Criativa"; P. Sena-Lino; Porto Editora 2008 
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Anexo IV - Rodagem / Shooting 

3.3.1. Unidade curricular: 
Rodagem / Shooting 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo): 

Fernando Jorge Sousa Faria Paulino 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular: 

Nenhum 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular: 

Estudar os processos de rodagem nas suas componentes narrativa e técnicas. Desenvolver competências 
específicas de rodagem na produção de vídeo ficcional, documental, jornalístico, para integração em 
aplicações multimédia, videografia de eventos e publicidade. Realização de projectos estudos de caso de 
pequena dimensão e de um projecto de maior envergadura numa das área referenciadas. 

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit: 

Studying the shooting processes in its narrative and technical components. Develop specific skills in video 
production of fiction, documentary, journalistic video, video for multimedia applications integration, 
advertising and event videography. Conducting case studies of small projects and a larger project within one 
of the referenced areas. 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

1. Composição cinemática - princípios da composição 
2. Como funciona a rodagem - regras visuais e aspectos técnicos em acção 
3. Requisitos técnicos e equipamento necessários 
4. Tipos de planos e a sua função narrativa 
5. A preparação da rodagem: conhecimento do guião, dos actores 
6. Movimentos da câmara: panorâmica, movimento de chariot, utilização do zooming, o travelling, a câmara 
rotativa, a utilização da câmara à mão. Movimentos da câmara em função do actor, da acção, da continuidade 
espácio-temporal 
7. A rodagem em exteriores, a rodagem em estúdio, a rodagem em espaços reduzidos 
8. Regras: dominá-las para subvertê-las 
9. Câmara singular versus técnicas multi-câmara 
10. Projectos multi-câmara: usos específicos das técnicas de filmagem e edição multi-câmara numa variedade 
de géneros que incluem concertos, talk shows, reality shows, sit-coms, documentários para televisão, 
projectos mediáticos corporativos, videografia de eventos e longas-metragens 
11. Projectos de rodagem 

 
3.3.5. Syllabus: 

1. Cinematic composition. Composition principles 
2. How does shooting works - visual rules and technical considerations 
3. Technical requirements and equipment needed 
4. Types of shots and their narrative function 
5. The preparation of the shooting: knowledge of the script, of the actors 
6. Camera movements: panning, movement of the chariot, use of zooming, travelling, rotating camera, 
handholding the camera. The choices of camera movements that take into account the actor, the action or the 
spatial-temporal continuity, for better narratives 
7. Outdoors shooting, studio shooting and strategies for shooting in tight spaces 
8. Rules: master them to subvert them 
9. Singular camera versus multi-camera techniques 
10. Multi-camera projects; specific uses of multi-camera techniques in filming and editing a variety of genres 
including concerts, talk shows, reality shows, sit-coms, documentaries for television, corporate media 
projects, event videography and feature films 
11. Shooting Projects 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

Esta unidade curricular tem três objectivos principais: ensinar fundamentos teóricos sobre o processo de 
rodagem, tanto a nível técnico como narrativo; desenvolver nos alunos competências específicas de rodagem; 
dar aos alunos a oportunidade de pôr essas competências em acção no desenvolvimento de um projecto e 
alguns casos de estudo. 
 
O primeiro objectivo constitui o centro de toda a unidade curricular, e por isso é tratado ao longo da maioria 
daquela, numa série de tópicos que abordam toda a teoria. Em termos narrativos, ou pelo menos não-técnicos, 
podem distinguir-se os tópicos de princípios de composição de imagem, dos tipos de planos e suas funções e 
inclusive o estudo do guião e dos actores. Estudam-se também uma série de temas técnicos, como as 

Page 70 of 112NCE/11/01721 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

2011-10-18http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=ad6606fe-5a18-3d51...



diferentes formas de usar a câmara, regras e requisitos técnicos em geral, uso de uma ou mais câmaras. 
 
Estes tópicos em conjunto tratam o primeiro objectivo e partes do segundo, ao dar aos alunos pelo menos um 
entendimento teórico das ferramentas à sua disposição. O resto das competências específicas é obtido com a 
prática conseguida através de diversos projectos, que simultaneamente completa o segundo objectivo e 
fundamenta o terceiro. 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes. 

This curricular unit (CU) has three main objectives: to teach the theoretical foundations of shooting, both 
technical and narrative, students develop specific skills in shooting, giving students the opportunity to put 
these skills into action in developing a project and some case studies. 
 
The first objective is the center of the whole CU, and so is treated throughout most of that in a number of 
topics that cover the theory. In narrative terms, or at least non-technical, one can distinguish the topics 
regarding principles of image composition, types of plans and their functions and including the study of the 
script and actors. It is also studied a number of technical issues, such as different ways of using the camera, 
rules and technical requirements in general, use of one or more cameras. 
 
These topics together address the first goal and parts of the second, to give students at least a theoretical 
understanding of the tools at their disposal. The rest of the expertise is achieved with practicing through 
various projects, which will simultaneously complete the second goal and provide a base for the third. 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

O ensino desta unidade curricular recorre ao método expositivo, incluindo estudos de caso, casos práticos 
e/ou projectos de média dimensão, seguida da apresentação de exercícios aos alunos de modo a estes 
poderem exercitar e sedimentar os conhecimentos adquiridos. Tentar-se-á formentar a participação e o 
espírito crítico dos alunos. A avaliação será contínua, baseada quer na participação nas aulas quer na 
resolução de trabalhos, dentro e fora da sala de aula. Os alunos que não obtiverem aproveitamento à avaliação 
contínua serão sujeitos a uma avaliação final. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The teaching of this curricular unit consists on the presentation of the subject, including case studies, and/or 
medium size projects, followed by the presentation of exercises to the students so that they can exercise and 
consolidate their knowledge. The students active participation and critical thinking will be encouraged. The 
assessment will be Continuous, based on class participation and in resolution of exercises, both inside and 
outside the classroom. Students that do not get to pass at the continuous assessment will be subject to a final 
evaluation. 

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

Esta metodologia está de acordo com o objectivo de que o conhecimento tenha um cariz prático e muito 
focado na capacidade de concretização, se bem que baseado em conhecimentos teóricos, que se pretende 
sejam suficientemente sólidos para o fim em vista, e em tentar fomentar a capacidade crítica dos estudantes. 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes. 

This methodology is consistent with the objective that the knowledge be pragmatically imparted, and very 
focused on the students ability to achieve practical results, although based on the appropriate amount of 
context information and on theoretical knowledge sufficient for the intended purpose, and simultaneously 
trying to enhance the students ability to look at the subject matter with a critical eye. 

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

1. "Documentary in the Digital Age"; Maxine Baker; Focal Press 2006 
2. "Cross-Cultural Filmaking"; Ilisa Barbash; Lucien Taylor; University of California Press 1997 
3. "New documentary"; Stella Bruzzi; Routledge 2003 
4. "Lighting for Digital Video and Television"; John Jackman; Elsevier 2010 
5. "Mastering MultiCamera Techniques"; Mitch Jacobson; Focal Press 2010 
6. "Writing, directing and producing films and videos"; Alan Rosenthal; Southern Illinois University Press 2002 
7. "O Documentário de Divulgação Científica"; Bienvenido León; Avanca 2001 
8. "Motion Picture and Video Lighting"; Blain Brown; Focal Press 2008 
9. "Producing and directing the short film and video"; David K Irving; Peter W. Rea; Focal Press 2010 
10. "A Realização Cinematográfica"; Terence St. John Marner; Edições 70 1999 
11. "O ABC da Linguagem Cinematográfica"; Arcangelo Mazzoleni; Avanca 2005 
12. "The Filmmaker’s Eye"; Gustavo Mercado; Focal Press 2010 
13. "The 30-Second Storyteller"; Thomas Richter; Thomson 2007 

 

Anexo IV - Montagem e Edição / Editing 
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3.3.1. Unidade curricular: 
Montagem e Edição / Editing 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo): 

Maria Fátima Ferreira Nunes 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular: 

Nenhum 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular: 

Pretende-se desenvolver competências específicas nas áreas da montagem e edição de vídeo. Iniciando-se 
com uma abordagem sobre a história e desenvolvimento das técnicas de montagem e edição ao longo da sua 
história e consolidando-se com a análise de filmografia que as emprega, pretende-se dar destaque aos 
métodos e tecnologias actualmente empregues nas diferentes áreas de produção videográfica nomeadamente 
em televisão, publicidade, ficção, documental, eventos de índole cultural, musical e artísticos e, produção de 
conteúdos multimédia. Pretende-se desenvolver as capacidade de montagem e edição dos alunos através da 
realização de projectos de índole prática. 

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit: 

Beginning with the history and development of the editing techniques throughout its history and consolidating 
with the analysis of filmography that employs them, it is intended to highlight the methods and technologies 
currently employed in various areas of video production including television, advertising, fiction, documentary, 
events of cultural, musical and artistic nature, and of multimedia content production. 
It is a goal to develop the students practical skills regarding editing, through projects of a practical nature. 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

1. Equipamento de edição 
2. Preparar (classificar; timecode; base de dados dos media; Logging: identificação das cenas, takes, shots; 
digitalização (se aplicável); calibração; segurança) 
3. Montagem em bruto 
4. Refinamento da montagem em bruto (Cutaways e Reaction Shots; L-cuts; Correspondência de acções, 
enquadramentos, emoções e tons; Pausas, adicionar/encurtar; Sons e música) 
5. Transição entre cenas (hard cuts; dissolves, fades e cortinas; cenas de referência; clearing frames, cortinas 
naturais) 
6. Resolução de problemas técnicos (elementos em falta; temporários; sequências low-res; widescreen; HD) 
7. Edição Final (Estilo, Duração, Quadro final [ritmo; concordância de set-ups e pay-offs; emoção; compressão 
e expansão do tempo]) 
8. Edição áudio 
9. Pós-produção (Correcção de cor; Composição; Tilt; Luminance e Chroma key; Máscaras; Efeitos; Títulos) 
10. Formatos de Saída 
11. Montagem Vídeo (para cinema, televisão, publicidade; ponto de vista; ritmo, técnicas de montagem) 

 
3.3.5. Syllabus: 

1. Editing equipment 
2. Preparing the editing (sort and classify; timecode; media database; logging: identification of scenes, takes 
and shots; scanning (if applicable), calibration, security) 
3. Raw Cuts 
4. Raw cut refinement (Cutaways and Reaction Shots, L-cuts; Matching actions, shots , emotions and tones, 
pauses, add / shortening; sounds and music) 
5. Scene transition (hard cuts, dissolves, fades and curtains; reference scenes; clearing frames, natural 
curtains) 
6. Resolution of technical problems (missing elements; temporary; temporary sequences, low-res, widescreen, 
HD) 
7. Final Edition (Style, Length, Final composition [rhythm; agreement set-ups and pay-offs; emotion; 
compression and expansion of time]) 
8. Audio edition 
9. Post-production (color correction, composition, Tilt, Luminance and Chroma key, Masks, Effects, Titles) 
10. Output Formats 
11. Montage (film, television, advertising, point of view, rhythm, assembly techniques) 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

Os objectivos desta unidade curricular são dar aos alunos formação na história da montagem e edição, 
focando as tecnologias actualmente mais usadas; e dar competências práticas aos alunos para executar 
montagem e edição através de projectos práticos. 
 
Com vista a estes resultados, o programa da unidade curricular aborda sucessivamente as diferentes áreas 
técnicas, dividindo-as de forma mais ou menos cronológica no processo de edição. Desta forma, começa por 
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apresentar as ferramentas de trabalho do editor, e depois analisa, em sequência, a montagem em bruto, o 
refinamento desta até chegar à edição final, edição audio e pós-produção. Termina com questões técnicas de 
índole transversal, como o formato em que será apresentado o resultado final e que técnicas seleccionar para 
diferentes tipos de meio. 
 
A história da montagem é estudada à medida que se fala de cada técnica, obtendo-se assim uma visão de 
conjunto da sua evolução. Fica assim cumprido o primeiro objectivo. O segundo, de conferir competências 
práticas aos alunos, é conseguido pela realização de trabalhos apropriados, em cada um dos temas, ao longo 
da unidade curricular. 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes. 

The objective of this curricular unit (CU) is to give students training in the history of montage and editing, 
focusing on the technologies currently used, and giving students practical skills to perform editing through 
practical projects. 
In view of these results, the program of the course discusses in turn the different technical areas, dividing 
them in a more or less chronological order in the editing process. Thus begins by presenting the tools of the 
editor, and then examines in sequence assembly in the rough, the refinement of this until reaching the final 
editing, audio editing and post production. Ends with technical issues of a cross-nature, such as the format in 
which the end result will be displayed and selecting techniques for different types of medium. 
 
The history of editing is studied as the teacher talks about each technique, thus obtaining an overview of its 
evolution. It is thus fulfilled the first objective. The second, to give students practical skills, is achieved by 
performing work appropriate to each topic, along the course. 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

O ensino desta unidade curricular recorre ao método expositivo, incluindo estudos de caso, casos práticos 
e/ou projectos de média dimensão, seguida da apresentação de exercícios aos alunos de modo a estes 
poderem exercitar e sedimentar os conhecimentos adquiridos. Tentar-se-á formentar a participação e o 
espírito crítico dos alunos. A avaliação será contínua, baseada quer na participação nas aulas quer na 
resolução de trabalhos, dentro e fora da sala de aula. Os alunos que não obtiverem aproveitamento à avaliação 
contínua serão sujeitos a uma avaliação final. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The teaching of this curricular unit consists on the presentation of the subject, including case studies, and/or 
medium size projects, followed by the presentation of exercises to the students so that they can exercise and 
consolidate their knowledge. The students active participation and critical thinking will be encouraged. The 
assessment will be Continuous, based on class participation and in resolution of exercises, both inside and 
outside the classroom. Students that do not get to pass at the continuous assessment will be subject to a final 
evaluation. 

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

Esta metodologia está de acordo com o objectivo de que o conhecimento tenha um cariz prático e muito 
focado na capacidade de concretização, se bem que baseado em conhecimentos teóricos, que se pretende 
sejam suficientemente sólidos para o fim em vista, e em tentar fomentar a capacidade crítica dos estudantes. 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes. 

This methodology is consistent with the objective that the knowledge be pragmatically imparted, and very 
focused on the students ability to achieve practical results, although based on the appropriate amount of 
context information and on theoretical knowledge sufficient for the intended purpose, and simultaneously 
trying to enhance the students ability to look at the subject matter with a critical eye. 

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

1. "Grammar of The Film Language"; Daniel Arijon; Focal Press 1976 
2. "American Cinematographer Film Manual"; Stephen H. Burum; ASC Press 2004 
3. "The Technique of Film and Video Editing: Theory and Practice"; Ken Dancyger; Focal Press 1997 
4. "Film Form"; Sergei Eisenstein; Harcourt, Brace and World Inc. 1942 
5. "Film Sense"; Sergei Eisenstein; Harcourt, Brace and World Inc. 1949 
6. "Shooting Digital Video: DVCAM, Mini DV and DVC PRO"; John Fauer; Focal Press 2001 
7. "The Complete Guide to Digital Video"; Ed Gaskell; The Ilex Press Limited 2003 
8. "The Five C’s of Cinematography"; Joseph V. Mascelli; Siilman - James Press 1965 
9. "After Effects in Production"; Trish Meyer; Chris Meyer; CMP Books 2002 
10. "Montar um Filme"; Roberto Schiavone; Edições Cine – Clube de Avanca 2003 
11. "Sound for Film and Television"; 2nd ed.; Holman Tomlinson; Focal Press 2002 
12. "Practical Cinematography"; Paul Wheleer; Focal Press 2000 
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3.3.1. Unidade curricular: 
Segurança Distribuída / Distributed Security 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo): 

Alexandre Jorge Teixeira Miranda Pinto 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular: 

Agostinho Gil Teixeira Lopes 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular: 

Adquirir uma compreensão aprofundada das tecnologias e mecanismos de segurança em ambientes 
distribuídos, como por exemplo a internet. Tomar conhecimento com os ataques mais frequentes e aprender 
como configurar diversos tipos de ferramentas para minorar esses ataques. O objectivo principal é a aquisição 
de competências práticas na configuração de ferramentas defensivas. 

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit: 

To acquire a thorough understanding of the technologies and security mechanisms in distributed 
environments, such as the Internet. To become acquainted with the more frequent attacks and learn how to 
configure various types of tools to mitigate these attacks. The main objective is the acquisition of practical 
skills in setting up defensive tools. 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

1. Ambientes distribuídos 
1.1 A Internet 
1.2 Cloud Computing 
1.3 Redes sociais 
1.4 Dispositivos móveis 
2. O processo de ataque de um hacker 
3. A Bases de dados de Vulnerabilidades do NIST 
4. Tecnologias defensivas 
4.1 Firewalls: filtros de pacotes, stateful e application-layer 
4.2 VPNs 
4.3 IDS / IPS 
4.4 PKI e Certificados digitais 
4.5 Honeypots 
4.6 Data Loss Prevention (DLP) 
4.7 Cifração de dados em suportes de armazenamento 
4.8 Protocolos seguros (IPSec, TLS) 
5. Ataques mais comuns e suas defesas 
5.1 Negação de serviço 
5.2 Falhas de autenticação (session hijacking) 
5.3 Conteúdo activo (Applets, Plug-Ins, ActiveX, etc.) 
5.4 Cross-Site Scripting (XSS) 
5.5 Cross-Site Request Forgery (XSRF) 
5.6 Click-jacking 
5.7 Ataques de Injecção 
5.8 Routing attacks 
5.9 Spam e Phishing 
5.10 Botnets 
5.11 Difusão não-autorizada de informação 
6. Testes de Penetração 
 

 
3.3.5. Syllabus: 

1. Distributed environments 
1.1 The Internet 
1.2 Cloud Computing 
1.3 Social Networks 
1.4 Mobile Devices 
2. The process of a hacker attack 
3. The Vulnerability databases at NIST 
4. Defensive technologies 
4.1 Firewalls: packet filters, stateful and application-layer 
4.2 VPNs 
4.3 IDS / IPS 
4.4 PKI and Digital Certificates 
4.5 Honeypots 
4.6 Data Loss Prevention (DLP) 
4.7 Data encryption on storage media 
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4.8 Secure Protocols (IPSec, TLS) 
5. Most common attacks and their defenses 
5.1 Denial of service 
5.2 Authentication failures (session hijacking) 
5.3 Active content (applets, plug-ins, ActiveX, etc.) 
5.4 Cross-Site Scripting (XSS) 
5.5 Cross-Site Request Forgery (XSRF) 
5.6 Click-jacking 
5.7 Injection Attacks 
5.8 Routing attacks 
5.9 Spam and Phishing 
5.10 Botnets 
5:11 Unauthorized information leaks 
6. Penetration Testing 
 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

O programa desta unidade curricular está organizado de forma a dar aos alunos uma formação sólida no 
processo de defesa em ambientes distribuídos. A primeira secção apresenta vários ambientes distribuídos 
importantes hoje em dia, seguindo-se uma explicação de como um hacker lança um ataque e da apresentação 
da base de dados de vulnerabilidades do NIST. Esta formação dá aos alunos uma visão global do cenário que 
devem aprender a defender.  
 
As secções seguintes estudam o tipo de tecnologias defensivas existentes e os tipos de ataques mais 
frequentes nestes ambientes distribuídos. Ao mesmo tempo, são estudadas as formas de mitigar estes 
ataques, o que corresponde directamente aos objectivos enunciados para a unidade curricular. Os ataques 
estudados não se limitam a ataques na Web, e podem incluir também o roubo de informação por utilizadores 
legítimos. 
 
A unidade curricular inclui ainda uma introdução aos testes de penetração, com vista a identificar 
vulnerabilidades no sistema que se pretende defender, e análise forense, para recolher provas e informação 
após um ataque e como recuperar dele. Desta forma, os alunos adquirem uma visão completa do processo de 
ataque e defesa, como pretendido inicialmente. 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes. 

The program of this course is organized to give students a solid background in the defense of distributed 
environments. The first section presents several important distributed environments of today, followed by an 
explanation of how a hacker launches an attack and the presentation of the database vulnerabilities of NIST. 
This training gives students an overview of the scenarios that they must learn to defend. 
 
The following sections examine the type of defensive technologies available and the types of attacks more 
frequent in these distributed environments. At the same time, are studied ways to mitigate these attacks, which 
corresponds directly to the objectives set out for this curricular unit. The attacks studied are not limited to 
Web-based attacks and can also include theft of information by legitimate users. 
 
The curricular unit also includes an introduction to penetration testing, to identify vulnerabilities in the system 
that we intend to protect, and forensic analysis, to gather evidence and information after an attack and how to 
recover it. Thus, students gain a complete view of the process of attack and defense, as originally intended. 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

As aulas são de carácter eminentemente prático. A descrição dos ataques deverá ser exemplificada em 
ambiente laboratorial controlado e os alunos deverão ter a possibilidade de configurar realmente as técnicas 
defensivas adaptadas a cada caso. 
 
A avaliação pode ser: 
Contínua - os alunos são avaliados em diversos momentos ao longo do semestre, podendo esta avaliação ser 
feita por meio de testes ou trabalhos práticos. 
Final - os alunos que não tenham conseguido obter a aprovação pela forma contínua. Poderá ser feita por um 
exame que teste os principais conhecimentos ministrados na UC e/ou por um projecto que exija a aquisição 
das principais competências adquiridas na UC. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

Classes are eminently practical. The description of the attacks should be exemplified in a controlled laboratory 
environment and students should be able to actually set the defensive techniques adapted to each case. 
 
The assessment may be: 
Continuous - students are assessed at various times throughout the semester, this evaluation will be done 
through specific tests or by doing practical assignments. 
Final - students who have failed to obtain approval on the continuous evaluation will be subject to a final 
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assessment. This can be done by an examination that tests the key skills taught in the curricular unit and / or 
by having to make a project that requires the acquisition of the key skills taught in the curricular unit. 

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

As horas de contacto são de carácter teórico-prático, permitindo desta forma gerir o ministério de conteúdos 
de acordo com a sua natureza. A natureza principalmente prática das aulas faz com que os alunos possam 
atingir o objectivo principal da unidade curricular de ganhar experiência real na configuração e utilização de 
ferramentas que poderão depois encontrar no mundo do trabalho. 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes. 

The contact hours are theoretical and practical, thus allowing the transmission of knowledge according to its 
nature. The classes of a mainly practical nature allow the students to achieve the main objective of the course 
to gain real experience in configuration and use of tools that they can find in the workplace. 

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

1. "Network Security Architectures"; S. Convery, Cisco Press 2011 
2. "Network Warrior"; G. A. Donahue; 2nd ed.; O'Reilly 2011 
3. "Seven Deadliest Web Application Attacks"; M. Shema; Syngress 2010 
4. "Linux Firewalls"; M. Rash; No Starch Press 2007 
5. "Firewalls and Internet Security: Repelling the Wily Hacker"; W. R. Cheswick; S. M. Bellovin; A. D. Rubin; 2nd 
ed.; Addison-Wesley 2003 
6. "The Basics of Hacking and Penetration Testing"; P. Engebretson; Syngress 2011 
7. "The Web Application Hacker's Handbook"; D. Stuttard, M. Pinto, 2nd ed.; Wiley 2011 
8. "The Tao of Network Security Monitoring"; R. Bejtlich; Addison-Wesley 2004 
9. "Practical Unix & Internet Security"; S. Garfinkel; G. Spafford; A. Schwartz; 3rd ed.; O'Reilly 2003 
10. "TCP/IP Illustrated, Vol. 1: The Protocols"; K. R. Fall; W. R. Stevens; 2nd ed.; Addison-Wesley 2011 (not yet 
pub.) 
11. "Cloud Security and Privacy"; T. Mather; S. Kumaraswamy; S. Latif; O'Reilly 2009 
12. "Securing the Cloud"; V. Winkler; Syngress 2011 

 

Anexo IV - Computação Segura / Secure Computing 

3.3.1. Unidade curricular: 
Computação Segura / Secure Computing 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo): 

Alexandre Jorge Teixeira Miranda Pinto 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular: 

Luís Miguel Barbosa Proença 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular: 

Adquirir competências de programação segura e de saber lidar com código malicioso. Conhecer os principais 
tipos de código malicioso, analisando as suas características mais comuns e formas de os contrariar.  

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit: 

Acquiring skills for secure programming and dealing with malware. To know the main types of malicious code, 
analyzing their most common features and ways to counter it. 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

1. Princípios de Segurança 
2. Ataques lógicos 
2.1 Ataques de interpretação de URL 
2.2 Ataques de validação de dados 
2.3 Ataques de Injecção 
2.4 Quebras de autenticação 
2.5 Ataques de Buffer Overflow  
3. Práticas de programação segura 
4. Controlos de segurança do Sistema Operativo 
5. Módulos de Plataforma Confiável (TPM) e DRM (Digital Rights Management) 
6. Testes de segurança 
7. Vírus, Vermes e Cavalos de Tróia 
7.1 Taxonomia de código malicioso 
7.2 Arquitecturas típicas 
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7.3 Mecanismos de auto-protecção 
7.4 Estratégias de ataque 
8. Rootkits 
8.1 Técnicas de ataque 
8.2 Técnicas contra análise forense 
9. Técnicas de defesa contra código malicioso 

 
3.3.5. Syllabus: 

1. Security Principles 
2. Logical attacks 
2.1 URL interpretation Attacks 
2.2 Data Validation Attacks 
2.3 Injection Attacks 
2.4 Authentication breaks  
2.5 Buffer Overflow Attacks 
3. Secure Programming Practices 
4. Security controls of the Operating System 
5. Trusted Platform Modules (TPM) and DRM (Digital Rights Management) 
6. Security Testing 
7. Viruses, Worms and Trojan Horses 
7.1 Taxonomy of malicious code 
7.2 Typical architectures  
7.3 Mechanisms of self-protection 
7.4 Strategies of attack 
8. Rootkits 
8.1 Attack techniques  
8.2 Tools against forensic analysis 
9. Techniques of defense against malicious code 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

Os conteúdos da primeira parte da unidade curricular estão alinhados com o primeiro conjunto de objectivos, 
estudando práticas de programação segura, tipos de ataques mais usuais causados por erros de 
programação, e formas de os evitar. São também estudadas outras formas de reforçar a segurança do 
software, como controlos do sistema operativo, plataformas seguras e realização de testes.  
 
Na segunda parte da unidade curricular são estudados tipos de código malicioso, as suas técnicas principais 
e formas de proteger um sistema contra estes, satisfazendo o segundo tipo de objectivos. 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes. 

The contents of the first part of the course are aligned with the first set of objectives, studying secure 
programming practices, most common types of attacks caused by programming errors, and ways of avoiding 
them. It is also studied other ways to enhance the security of software such as operating system controls, 
secure platforms and testing. 
 
In the second part of the curricular unit are studied types of malicious code, its main techniques and ways to 
protect against such a system, satisfying the second type of objectives. 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

As aulas são teórico-práticas, para possibilitar uma adequação da metodologia aos conteúdos a ensinar. 
Durante a primeira parte da unidade curricular, as aulas serão de carácter eminentemente prático usando uma 
linguagem de programação apropriada. Na segunda parte, haverá uma maior parte de aulas de cariz teórico, 
com espaço para alguma exploração laboratorial dos conceitos ensinados. 
 
A avaliação pode ser: 
Contínua - os alunos são avaliados em diversos momentos ao longo do semestre, podendo esta avaliação ser 
feita por meio de testes ou trabalhos práticos. 
Final - os alunos que não tenham conseguido obter a aprovação pela forma contínua. Poderá ser feito por um 
exame que teste os principais conhecimentos ministrados na UC e/ou por um projecto que exija a aquisição 
das principais competências adquiridas na UC. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

Classes are theoretical and practical, allowing for an adequation of the methodology to the content. 
During the first part of the course, classes will be eminently practical using an appropriate programming 
language. In the second part will be a larger part of classes of a theoretical nature, with laboratory space for 
some exploration of the concepts taught. 
 
The assessment may be: 
Continuous - students are assessed at various times throughout the semester, this evaluation will be done 
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through specific tests or by doing practical assignments. 
Final - students who have failed to obtain approval on the continuous evaluation will be subject to a final 
assessment. This can be done by an examination that tests the key skills taught in the curricular unit and / or 
by having to make a project that requires the acquisition of the key skills taught in the curricular unit. 

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

O estudo das boas práticas de programação é potenciado pelo treino destas em exercícios práticos com uma 
linguagem de programação. A segunda parte da unidade curricular versa sobre uma matéria com uma carga 
teórica mais forte, já que não se pretende que os alunos aprendam a programar código malicioso, mas sim a 
conhecer as suas variedades, a reconhecer as principais capacidades e quais os seus efeitos e como proteger 
um sistema delas. Com este fim, é necessária uma abordagem mais expositiva e de análise de exemplos 
concretos, possivelmente em laboratório, mas de carácter menos experimental. A metodologia prevista 
possibilita um estudo adequado e a consecução do segundo conjunto de objectivos. 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes. 

The study of good programming practices is enhanced by training by doing exercises with a programming 
language. The second part of the course deals with a matter with a stronger theoretical load, since it is not 
intended that students learn to program malicious code, but to know their varieties, to recognize the core 
capabilities and what are its effects and how to protect a system from them. To this end, we need a more 
expository approach and analysis of concrete examples, possibly in the laboratory, but less experimental in 
nature. The methodology set out allows for a proper study and enables achievement of the second set of 
objectives. 

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

1. "Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction"; Steve McConnell; 2nd ed.; Microsoft 
Press 2004 
2. "Software Security: Building Security In"; G. McGraw; Addison-Wesley 2006 
3. "Secure Coding: Principles and Practices"; M. G. Graff, K. R. Van Wyk; O'Reilly 2003 
4. "The Art of Computer Virus Research and Defense"; P. Szor; Addison-Wesley 2005 
5. "Malware Analyst's Cookbook and DVD: Tools and Techniques for Fighting Malicious Code"; M. Ligh et al; 
Wiley 2010 
6. "The CERT Oracle Secure Coding Standard for Java"; F. Long et al; Addison-Wesley 2011 
7. "Exploiting Software: How to Break Code"; G. Hoglund; G. McGraw; Addison-Wesley 2004 
8. "Malware: Fighting Malicious Code"; Ed Skoudis; Prentice Hall 2003 
9. "The Rootkit Arsenal"; B. Blunden; Jones & Bartlett Publishers 2009 
10. "Rootkits: Subverting the Windows Kernel"; G. Hoglund; J. Butler; Addison-Wesley 2005 
11. "Malicious Cryptography: Exposing Cryptovirology"; A. Young; M. Yung; Wiley 2004 

 

Anexo IV - Aplicações baseadas em Protocolos Seguros / Applications using Secure Protocols 

3.3.1. Unidade curricular: 
Aplicações baseadas em Protocolos Seguros / Applications using Secure Protocols 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo): 

Alexandre Jorge Teixeira Miranda Pinto 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular: 

Nenhum 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular: 

Adquirir conhecimento de diversos tipos de funcionalidades que podem ser realizadas através de protocolos 
seguros, e implementar sistemas experimentais para realizar essas funcionalidades. Perceber o amplo alcance 
das ferramentas de segurança, conhecer tópicos de investigação activa com potenciais aplicações 
importantes para a sociedade. 

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit: 

To gain knowledge of different types of features that can be obtained through secure protocols, and to 
implement experimental systems to perform these functions. Understanding the broad range of security tools, 
to meet active research topics with potential important applications to society. 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

1. Comunicação segura na internet 
1.1 IPsec 
1.2 TLS 
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1.3 SSH 
1.4 PGP e S/Mime 
2. Protocolos bancários 
2.1 SET 
2.2 3DSecure 
3. Dinheiro Digital 
3.1 DigiCash 
3.2 MBnet 
3.3 Paypal 
3.4 Carteiras digitais 
4. Votação Electrónica 
4.1 Requisitos de votação segura 
4.2 Sistemas existentes: HeliosVoting, Punchscan, Prêt-à-voter, ThreeBallot 
5. Identidade na Internet 
5.1 A Internet sem passwords 
5.2 As Leis da Identidade 
5.3 Info-cartões 
5.4 Cardspace, Higgins 
6. Introdução a ferramentas criptográficas avançadas 
6.1 Obtenção privada de informação (Private Information Retrieval) 
6.2 Provas de Conhecimento Nulo 
6.3 Multi-Computação Segura 
6.4 Cifração em Broadcast 

 
3.3.5. Syllabus: 

1. Secure communications on the Internet 
1.1 IPsec 
1.2 TLS 
1.3 SSH 
1.4 PGP and S/Mime 
2. Banking protocols 
2.1 SET 
2.2 3DSecure 
3. Digital money 
3.1 DigiCash 
3.2 MBnet 
3.3 Paypal 
3.4 Digital Portfolios 
4. Electronic Voting 
4.1 Requirements for secure voting 
4.2 Existing Systems: HeliosVoting, Punchscan, Prêt-à-voter, ThreeBallot 
5. Identity on the Internet 
5.1 The Internet without passwords 
5.2 The Laws of Identity 
5.3 e-cards 
5.4 CardSpace, Higgins 
6. Introduction to advanced cryptographic tools 
6.1 Private information retrieval 
6.2 Zero-knowledge proofs 
6.3 Secure multi-party computation 
6.4 Broadcast encryption 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

O objectivo desta unidade curricular é confrontar os alunos com aplicações avançadas da segurança e 
criptografia.  
 
Com esse fim, o programa aborda diversos tópicos recentes de tecnologias ainda pouco implementadas mas 
relevantes para o futuro da sociedade da informação. Começa com a abordagem de protocolos criptográficos 
essenciais na internet actual, como o IPsec e o TLS, e prossegue com uma revisão de áreas importantes para 
o futuro da internet e da sociedade: a identidade pessoal na internet; dinheiro electrónico e transacções 
bancárias; votação electrónica. Finalmente, a unidade curricular inclui uma secção que estuda tecnologias 
criptográficas essencialmente teóricas mas começam a dar os primeiros passos no mundo prático: consultas 
privadas a bases de dados (ex: data mining); computação secreta por vários utilizadores (ex: leilões online); 
provas de conhecimento nulo (ex: autenticação); esquemas de cifração em broadcast (ex: PayTV). O âmbito 
alargado da unidade curricular cumpre os objectivos de dar aos alunos uma visão alargada das possibilidades 
e do alcance das tecnologias de segurança, de forma a poderem reconhecer novas oportunidades de negócio. 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes. 

The aim of this course is to confront the students with advanced applications of security and encryption. 
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To this end, the program covers several subjects of recent technologies still little implemented but relevant to 
the future of the information society. It begins with the basic approach of cryptographic protocols on the 
Internet today, such as IPsec and TLS, and continues with a review of important areas for the future of the 
Internet and society: personal identity on the Internet, electronic money and banking, electronic voting. Finally, 
the course includes a section that examines essentially theoretical cryptographic technologies that are starting 
to take the first steps in the practical world: private queries to databases (e.g. data mining); secret computing 
by several users (e.g. online auctions); zero-knowledge proofs (e.g., authentication); cipher schemes in 
broadcast (e.g. PayTV). The broad scope of the curricular unit meets the objectives of giving students a broad 
overview of the possibilities and range of security technologies, so that they can recognize new business 
opportunities. 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Aulas de carácter teórico-prático, havendo aulas de carácter expositivo com a apresentação de diferentes 
tecnologias, sua história e casos práticos. As aulas de carácter prático deverão reforçar a aprendizagem, 
através de várias formas: leitura de artigos científicos em trabalhos de grupo ou individuais, com 
apresentação do tema ao resto da turma; realização de artigos por parte dos próprios alunos, de revisão da 
literatura ou análise de tecnologias específicas; implementação de protótipos sobre algumas das soluções 
teóricas apresentadas na literatura, abrindo o caminho a publicações científicas por parte dos alunos. 
 
Avaliação: 
Contínua - os alunos são avaliados em diversos momentos ao longo do semestre através de testes e trabalhos 
práticos 
Final - alunos que não tenham conseguido obter aprovação pela forma contínua. Consiste num exame que 
teste os principais conhecimentos ministrados na UC e/ou um projecto que exija a aquisição das principais 
competências adquiridas na UC. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The contact hours are all of a theoretical and practical nature, with the presentation by the teacher of different 
technologies, its history and case studies. The practical classes will reinforce learning through a variety of 
ways: reading scientific articles on individual or group work, presentation of the theme to the rest of the class, 
creation of papers by the students, literature review and analysis of specific technologies, implementation of 
prototypes on some of the theoretical solutions presented in the literature, paving the way to scientific 
publications by the students. 
 
The assessment may be: 
Continuous - students are assessed at various times throughout the semester, through specific tests or 
practical assignments 
Final - students who failed to obtain approval on the continuous evaluation will be subject to a final 
assessment that tests the key skills taught in the CU and / or by having to make a project that requires the 
acquisition of the key skills taught. 

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

Dado que os conteúdos estudados variam entre tecnologias já estabelecidas e fundamentais, e tecnologias 
emergentes, houve a necessidade de prever aulas com o duplo carácter teórico e prático. As aulas teóricas 
permitem criar uma base sólida de conhecimento nos alunos. A exploração da literatura e a realização de 
protótipos permitirão solidificar estes conhecimentos e potencialmente cativar alguns dos alunos para uma 
carreira de investigação científica aplicada. Os objectivos da unidade são assim suportados pelas 
metodologias de ensino. 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes. 

Since the studied contents vary between established and fundamental technologies, and emerging 
technologies, there was the need to provide classes with a dual theoretical and practical nature. The lectures 
allow to create a solid base of knowledge in the students. The exploration of literature and the construction of 
prototypes will solidify this knowledge and potentially capture some of the students for a career in applied 
scientific research. The objectives of the unit are thus well supported by these teaching methodologies. 

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

1. "SSH, The Secure Shell: The Definitive Guide"; D. J. Barrett; R. E. Silverman; R. G. Byrnes; 2nd ed.; O'Reilly 
2005 
2. "Network Security with OpenSSL"; J. Viega; M. Messier; P. Chandra; O'Reilly 2002 
3. "Demystifying the IPsec Puzzle"; S. Frankel; Artech 2001 
4. "Understanding Windows CardSpace: An Introduction to the Concepts and Challenges of Digital Identities"; 
V. Bertocci et al; Addison-Wesley 2008 
5. “Digital Cash”, M. J. Farsi, Master’s Thesis, Univ. Gotemburg 1997 
6. "Voting Technology: The Not-So-Simple Act of Casting a Ballot"; P. S. Herrnson et al; Brookings Press 2008 
7. "Next Generation SSH2 Implementation: Securing Data in Motion"; M. Caceres et al, Syngress 2008 
8. "Implementing SSL / TLS Using Cryptography and PKI"; J. Davies; Wiley 2011 
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9. "SSL and TLS: Designing and Building Secure Systems"; E. Rescorla; Addison-Wesley 2000 
10. "IPSec Virtual Private Network Fundamentals", J. Carmouche; Cisco Press 2006 
11. "Identity Management Systems", A. Berger, VDM Verlag 2008 

 

Anexo IV - Projecto de Informática I / Informatics Project I 

3.3.1. Unidade curricular: 
Projecto de Informática I / Informatics Project I 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo): 

Luís Miguel Barbosa Proença 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular: 

Vários outros docentes, em função dos temas de trabalho seleccionados pelos estudantes 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular: 

A unidade curricular trata da definição de objectivos específicos do projecto de informático e dos meios 
necessários para os alcançar, nomeadamente desenvolver um serviço informático que possa ser 
operacionalizado na rede da cidade do Porto. 
 
Preparação, enquadramento e acompanhamento do projecto, desde o momento da sua concepção até à 
elaboração das primeiras versões do projecto e do relatório preliminar. 

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit: 

This curricular unit deals with the specification and implementation of an Informatics Project and helps to 
define the means to achieve it, namely to develop a software service that can be rolled-out in the open access 
network of the city of Porto. 
 
Prepares and monitors the project, from the moment of conception until the deployment of the first versions of 
the project and the writing of the preliminary versions of the report. 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

Pretende-se incentivar os alunos a desenvolver projectos que usufruam da rede aberta metropolitana da 
cidade do Porto, nomeadamente ao nível da rede WiFi e de serviços próprios para redes inteligentes. 

 
3.3.5. Syllabus: 

The goal is to encourage students to develop projects that take advantage of the open access network of the 
city of Oporto, particularly in terms of WiFi and services for intelligent networks. 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

O objectivo principal desta unidade curricular, do qual todos os outros derivam, consiste em desenvolver, um 
projecto de informática, que se concretiza nos conteúdos programáticos desenvolvidos que fomentam 
desenvolvem e acompanham as actividades de definição, enquadramento, procedimentos, suporte científico 
às investigações específicas necessárias a cada um, acompanhamento do desenvolvimento e implementação 
e suporte à elaboração do relatório de projecto, especificados na primeira parte da unidade curricular (UC). 
 
Os outros objectivos, que, de forma abreviada consistem na promoção do desenvolvimento de projectos que 
usufruam do sistema de distribuição da rede aberta da cidade do Porto, em equipas multi-disciplinares, 
preferencialmente agregando alunos provenientes dos vários ramos deste mestrado, estão concretizados no 
programa da UC, quer através das sugestões das áreas de desenvolvimento apresentadas pelos docentes, que 
pelo acompanhamento dos alunos por parte desses docentes, eles próprios inseridos em projectos que vão de 
encontro a estas áreas de desenvolvimento. O documento apresentado na Secção 11.1 identifica algumas das 
potenciais áreas de trabalho. 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes. 

The main objective of this curricular unit (CU), from which all others derive, is to develop a project in 
informatics, as such it fosters, develops and accompanies the activities of definition, guidelines, procedures, 
scientific support to specific investigations, monitoring the development and implementation, and supporting 
the preparation of the project report. 
 
The other objectives, which in abbreviated form are to promote the development of projects that take 
advantage of the open access distribution network of the city of Oporto, in multi-disciplinary development 
teams, preferably aggregating students from various branches of this master thesis, are fulfilled in the CU, 
either through suggestions of areas for development presented by teachers, either by the monitoring of 
students by these teachers, themselves involved in projects in these development areas. The document 
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presented in Section 11.1 identifies some of the potential work areas. 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

O ensino desta unidade curricular recorre à metodologia de ensino expositiva para as temáticas gerais sobre a 
definição, enquadramento, procedimentos e metodologias, comuns a todos os projectos e alunos. As áreas 
específicas a cada aluno, por próprias e únicas a cada projecto individual, têm um acompanhamento 
personalizado, tomando os formatos considerados apropriado a cada situação. 
 
A avaliação é final e consiste na avaliação dos resultados do Projecto desenvolvido até ao momento (e que 
continua no trimestre seguinte na unidade curricular que complementa esta) e da versão preliminar 
(incompleta) do Relatório escrito do trabalho realizado até ao momento. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The teaching of this curricular unit uses the methodology of expositive teaching for the general framework, 
methods and procedures common to all projects and students. For the areas specific to each student, because 
they are unique to each individual project, they have a personalized treatment, and will need to consider the 
formats appropriate to each situation. 
 
The evaluation is final and consists in evaluating the results of the project that was developed up to the end of 
this curricular unit (and that will continue in the next trimester in the curricular unit that complements this), and 
evaluating the preliminary version of the written report that describes the work already made. 

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

Pelas características próprias e únicas desta unidade curricular, uma abordagem personalizada para cada 
projecto parece ser a mais apropriada. 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes. 

The characteristics unique to this curricular unit make that a customized approach to each project seems to be 
the most appropriate. 

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

A bibliografia depende do tema do trabalho e variará de estudante para estudante, consistirá nalguma da 
bibliografia principal apresentada para as restantes unidades curriculares e em bibliografia complementar 
específica a cada projecto. 
 
The bibliography depends on the theme of the project and will vary from student to student. It will consist in 
some of the main bibliography presented to the other curricular units and in complementary bibliography 
specific to each project. 

 

Anexo IV - Projecto de Informática II / Informatics Project II 

3.3.1. Unidade curricular: 
Projecto de Informática II / Informatics Project II 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo): 

Luís Miguel Barbosa Proença 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular: 

Vários outros docentes, em função dos temas de trabalho seleccionados pelos estudantes 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular: 

Objectivos semelhantes aos da unidade curricular Projecto de Informática I, só que englobando a conclusão 
do trabalho e apresentação e defesa do relatório do projecto. 
 

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit: 

Objectives similar to those of the curricular unit Informatics Project I, but also encompassing the completion of 
the work, and presentation and defense of the project report. 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

1. Esta segunda parte da unidade curricular de projecto de informática tem como objectivo a conclusão do 
trabalho propriamente dito e a resolução de todas as questões relacionadas com a colocação em produção do 
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projecto desenvolvido 
 
2. O projecto tem de chegar ao nível de acabamento que o permita ser efectivamente colocado em produção 
 
3. Conclusão da elaboração do relatório final de projecto, que será posteriormente apresentado e defendido 

 
3.3.5. Syllabus: 

1. This second part of the curricular unit informatics project aims to complete the work itself and the resolution 
of all the issues relating to the deployment of the project results 
 
2. The project has to reach the level of finish that allows it to be deployed 
 
3. Completion of the final writing of the project report, which will be then presented and defended 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

Dado se pretender garantir que no fim de frequentarem este mestrado os alunos obtiveram uma efectiva 
capacidade de concretização (e não somente um conhecimento informativo sobre as matérias estudadas), é 
obrigatório que o projecto desenvolvido seja efectivamente operacionalizado (colocado em produção), o que 
obviamente obriga a que o projecto tenha um nível de acabamento que possibilite que isso aconteça. 
 
Para além das capacidades de concretização serão analisadas as capacidades científicas e de investigação 
dos alunos ao se avaliar o relatório escrito por eles apresentado. 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes. 

Because we want to ensure that by attending this MSc students acquire an effective capacity to deliver (and 
not only an informative knowledge on the subjects studied), it is mandatory that the project work be deployed, 
which obviously requires that the project is at a finishing and workmanship level that will allow that to happen. 
 
In addition to the capabilities of implementation it will be evaluated the scientific and research capabilities of 
the students by evaluating the written report submitted by them. 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

O ensino desta unidade curricular recorre à metodologia de ensino expositiva para as temáticas gerais sobre a 
definição, enquadramento, procedimentos e metodologias, comuns a todos os projectos e alunos. As áreas 
específicas a cada aluno, por próprias e únicas a cada projecto individual, têm um acompanhamento 
personalizado, tomando os formatos considerados apropriado a cada situação. 
 
A avaliação é final e consiste na avaliação dos resultados do Projecto desenvolvido e colocado em produção, 
e da apresentação e defesa pública do trabalho e do Relatório escrito. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The teaching of this curricular unit uses the methodology of expositive teaching for the general framework, 
methods and procedures common to all projects and students. For the areas specific to each student, because 
they are unique to each individual project, they have a personalized treatment, and will need to consider the 
formats appropriate to each situation. 
 
The evaluation is final and consists in evaluating the results of the project that was developed and deployed, 
and evaluating the public presentation and written report that describes the work made. 

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

Pelas características próprias e únicas desta unidade curricular, uma abordagem personalizada para cada 
projecto parece ser a mais apropriada. 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes. 

The characteristics unique to this curricular unit make that a customized approach to each project seems to be 
the most appropriate. 

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

A bibliografia depende do tema do trabalho e variará de estudante para estudante, consistirá nalguma da 
bibliografia principal apresentada para as restantes unidades curriculares e em bibliografia complementar 
específica a cada projecto. 
 
The bibliography depends on the theme of the project and will vary from student to student. It will consist in 
some of the main bibliography presented to the other curricular units and in complementary bibliography 
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specific to each project. 

 

Anexo IV - Projecto de Telecomunicações I / Telecommunications Project I 

3.3.1. Unidade curricular: 
Projecto de Telecomunicações I / Telecommunications Project I 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo): 

Alexandre Valente da Conceição Pereira de Sousa 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular: 

Vários outros docentes, em função dos temas de trabalho seleccionados pelos estudantes 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular: 

A unidade curricular trata da definição de objectivos específicos do projecto de telecomunicações e dos meios 
necessários para os alcançar 
 
Preparação, enquadramento e acompanhamento do projecto, desde o momento da sua concepção até á 
elaboração das primeiras versões do projecto e do relatório preliminar. 

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit: 

This curricular unit deals with the specification and implementation of a Telecommunication Project and helps 
to define the means to achieve it. 
 
Prepares and monitors the project, from the moment of conception until the deployment of the first versions of 
the project and the writing of the preliminary versions of the report. 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

Pretende-se incentivar os alunos a desenvolver projectos que usufruam da rede metropolitana da cidade do 
Porto, nomeadamente ao nível da gestão e monitorização das infra-estruturas físicas (fibra óptica) e lógicas 
(MPLS/VPLS), ao nível da implementação de serviços de dados, de voz (VoIP) e de videoconferência a adoptar 
por instituições ligadas à rede (e.g. Câmara Municipal, escolas do ensino básico, etc). Projectos de 
implementação de serviços baseados na rede wireless mesh da cidade (WiFi) e estudo de novas tecnologias 
de radiodifusão (WiMAX) . Projectos de investigação ao nível das tecnologias adoptadas por redes de acesso 
aberto, nomeadamente ao nível das redes ópticas passivas (GPON) e dos seus sistemas de aprovisionamento, 
gestão e monitorização. É obrigatório que o resultado do projecto esteja num estado tal que possa ser 
colocado em produção. 

 
3.3.5. Syllabus: 

The goal is to encourage students to develop projects that take advantage of the metropolitan area network of 
the city of Oporto, particularly in the management and monitoring of both physical (fiber optic based) and 
logical (MPLS / VPLS) infrastructure, in the implementation of new services, namely data, voice (VoIP) and 
videoconferencing to be taken by institutions connected to the network (e.g. the municipality, schools of the 
first levels of education). Implementation of services based on the city's wireless mesh network (WiFi) and 
study new radio technologies (WiMAX). Research projects and solutions to be adopted for open access 
networks, particularly those concerning to passive optical networks (GPON) and its provisioning, management 
and monitoring systems. 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

O objectivo principal desta unidade curricular, do qual todos os outros derivam, consiste em desenvolver, um 
projecto em telecomunicações, que se concretiza nos conteúdos programáticos desenvolvidos que fomentam 
desenvolvem e acompanham as actividades de definição, enquadramento, procedimentos, suporte científico 
às investigações específicas necessárias a cada um, acompanhamento do desenvolvimento e implementação 
e suporte à elaboração do relatório de projecto, especificados na primeira parte da unidade curricular (UC). 
 
Os outros objectivos, que, de forma abreviada consistem na promoção do desenvolvimento de projectos que 
usufruam do sistema de distribuição da rede aberta da cidade do Porto, em equipas multi-disciplinares, 
preferencialmente agregando alunos provenientes dos vários ramos deste mestrado, estão concretizados no 
programa da UC, quer através das sugestões das áreas de desenvolvimento apresentadas pelos docentes, que 
pelo acompanhamento dos alunos por parte desses docentes, eles próprios inseridos em projectos que vão de 
encontro a estas áreas de desenvolvimento. O documento apresentado na Secção 11.1 identifica algumas das 
potenciais áreas de trabalho. 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes. 

The main objective of this curricular unit (CU), from which all others derive, is to develop a project in 
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telecommunications, as such it fosters, develops and accompanies the activities of definition, guidelines, 
procedures, scientific support to specific investigations, monitoring the development and implementation, and 
supporting the preparation of the project report. 
 
The other objectives, which in abbreviated form are to promote the development of projects that take 
advantage of the open access distribution network of the city of Oporto, in multi-disciplinary development 
teams, preferably aggregating students from various branches of this master thesis, are fulfilled in the CU, 
either through suggestions of areas for development presented by teachers, either by the monitoring of 
students by these teachers, themselves involved in projects in these development areas. The document 
presented in Section 11.1 identifies some of the potential work areas. 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

O ensino desta unidade curricular recorre à metodologia de ensino expositiva para as temáticas gerais sobre a 
definição, enquadramento, procedimentos e metodologias, comuns a todos os projectos e alunos. As áreas 
específicas a cada aluno, por próprias e únicas a cada projecto individual, têm um acompanhamento 
personalizado, tomando os formatos considerados apropriado a cada situação. 
 
A avaliação é final e consiste na avaliação dos resultados do Projecto desenvolvido até ao momento (e que 
continua no trimestre seguinte na unidade curricular que complementa esta) e da versão preliminar 
(incompleta) do Relatório escrito do trabalho realizado até ao momento. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The teaching of this curricular unit uses the methodology of expositive teaching for the general framework, 
methods and procedures common to all projects and students. For the areas specific to each student, because 
they are unique to each individual project, they have a personalized treatment, and will need to consider the 
formats appropriate to each situation. 
 
The evaluation is final and consists in evaluating the results of the project that was developed up to the end of 
this curricular unit (and that will continue in the next trimester in the curricular unit that complements this), and 
evaluating the preliminary version of the written report that describes the work already made. 

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

Pelas características próprias e únicas desta unidade curricular, uma abordagem personalizada para cada 
projecto parece ser a mais apropriada. 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes. 

The characteristics unique to this curricular unit make that a customized approach to each project seems to be 
the most appropriate. 

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

A bibliografia depende do tema do trabalho e variará de estudante para estudante, consistirá nalguma da 
bibliografia principal apresentada para as restantes unidades curriculares e em bibliografia complementar 
específica a cada projecto. 
 
The bibliography depends on the theme of the project and will vary from student to student. It will consist in 
some of the main bibliography presented to the other curricular units and in complementary bibliography 
specific to each project. 

 

Anexo IV - Projecto de Telecomunicações II / Telecommunications Project II 

3.3.1. Unidade curricular: 
Projecto de Telecomunicações II / Telecommunications Project II 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo): 

Alexandre Valente da Conceição Pereira de Sousa 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular: 

Vários outros docentes, em função dos temas de trabalho seleccionados pelos estudantes 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular: 

Objectivos semelhantes aos da unidade curricular Projecto de Telecomunicações I, só que englobando a 
conclusão do trabalho e apresentação e defesa do relatório do projecto. 
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3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit: 
Objectives similar to those of the curricular unit Telecommunications Project I, but also encompassing the 
completion of the work, and presentation and defense of the project report. 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

1. Esta segunda parte da unidade curricular de projecto de telecomunicações tem como objectivo a conclusão 
do trabalho propriamente dito e a resolução de todas as questões relacionadas com a colocação em produção 
do projecto desenvolvido 
 
2. O projecto tem de chegar ao nível de acabamento que o permita ser efectivamente colocado em produção 
 
3. Conclusão da elaboração do relatório final de projecto, que será posteriormente apresentado e defendido 

 
3.3.5. Syllabus: 

1. This second part of the curricular unit telecommunications project aims to complete the work itself and the 
resolution of all the issues relating to the deployment of the project results 
 
2. The project has to reach the level of finish that allows it to be deployed 
 
3. Completion of the final writing of the project report, which will be then presented and defended 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

Dado se pretender garantir que no fim de frequentarem este mestrado os alunos obtiveram uma efectiva 
capacidade de concretização (e não somente um conhecimento informativo sobre as matérias estudadas), é 
obrigatório que o projecto desenvolvido seja efectivamente operacionalizado (colocado em produção), o que 
obviamente obriga a que o projecto tenha um nível de acabamento que possibilite que isso aconteça. 
 
Para além das capacidades de concretização serão analisadas as capacidades científicas e de investigação 
dos alunos ao se avaliar o relatório escrito por eles apresentado. 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes. 

Because we want to ensure that by attending this MSc students acquire an effective capacity to deliver (and 
not only an informative knowledge on the subjects studied), it is mandatory that the project work be deployed, 
which obviously requires that the project is at a finishing and workmanship level that will allow that to happen. 
 
In addition to the capabilities of implementation it will be evaluated the scientific and research capabilities of 
the students by evaluating the written report submitted by them. 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

O ensino desta unidade curricular recorre à metodologia de ensino expositiva para as temáticas gerais sobre a 
definição, enquadramento, procedimentos e metodologias, comuns a todos os projectos e alunos. As áreas 
específicas a cada aluno, por próprias e únicas a cada projecto individual, têm um acompanhamento 
personalizado, tomando os formatos considerados apropriado a cada situação. 
 
A avaliação é final e consiste na avaliação dos resultados do Projecto desenvolvido e colocado em produção, 
e da apresentação e defesa pública do trabalho e do Relatório escrito. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The teaching of this curricular unit uses the methodology of expositive teaching for the general framework, 
methods and procedures common to all projects and students. For the areas specific to each student, because 
they are unique to each individual project, they have a personalized treatment, and will need to consider the 
formats appropriate to each situation. 
 
The evaluation is final and consists in evaluating the results of the project that was developed and deployed, 
and evaluating the public presentation and written report that describes the work made. 

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

Pelas características próprias e únicas desta unidade curricular, uma abordagem personalizada para cada 
projecto parece ser a mais apropriada. 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes. 

The characteristics unique to this curricular unit make that a customized approach to each project seems to be 
the most appropriate. 
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3.3.9. Bibliografia principal: 

A bibliografia depende do tema do trabalho e variará de estudante para estudante, consistirá nalguma da 
bibliografia principal apresentada para as restantes unidades curriculares e em bibliografia complementar 
específica a cada projecto. 
 
The bibliography depends on the theme of the project and will vary from student to student. It will consist in 
some of the main bibliography presented to the other curricular units and in complementary bibliography 
specific to each project. 

 

Anexo IV - Projecto de Produção Multimédia I / Multimedia Production Project I 

3.3.1. Unidade curricular: 
Projecto de Produção Multimédia I / Multimedia Production Project I 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo): 

Maria Fátima Ferreira Nunes 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular: 

Vários outros docentes, em função dos temas de trabalho seleccionados pelos estudantes 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular: 

Desenvolver projectos que possam usufruir do sistema de distribuição da rede aberta da cidade do Porto, 
nomeadamente promovendo a criação de conteúdos para a educação (ensino básico), TV Porto (ficção ou 
jornalístico), de carácter documental ou multimédia (projectos de índole cultural ou antropológica associados 
à região) e Cidade das Profissões (suporte à formação profissional) 

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit: 

To develop projects that may take advantage of the open access distribution network of the city of Oporto, 
namely by fostering the creation of digital content for education (first levels of basic education), TV Porto (of a 
fictional or journalistic nature), documentary or multimedia (projects of cultural or anthropological nature, 
region based) and Cidade das Profissões (support for professional training) 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

1. A unidade curricular ocupa-se da definição de objectivos específicos do projecto de produção multimédia e 
dos meios necessários para os alcançar 
 
2. Prepara, enquadra e acompanha o projecto, desde o momento da sua concepção até à elaboração das 
versões preliminares do projecto (versões alpha) 
 
3. Entre outras temas que podem potencialmente ser desenvolvidos, exemplifica-se com a produção de 
conteúdos audiovisuais para a educação, filme documental, ficção ou televisão 
 
4. Pretende-se incentivar os alunos a desenvolver projectos que usufruam do sistema de distribuição que se 
encontra disponível para uso no âmbito deste mestrado 

 
3.3.5. Syllabus: 

1. This curricular unit deals with the specification and implementation of a Multimedia Production Project and 
helps to define the means to achieve it 
 
2. Prepares and monitors the project, from the moment of conception until the creation of the preliminary 
versions of the project (alpha versions) 
 
3. Amongst other issues that it is possible to address, here are exemplified some possibilities, such as the 
production of audiovisual content for education, documentary film, fiction or television 
 
4. It is intended to encourage students to develop projects that take advantage of the open access distribution 
network made available for the use of this Masters 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

O objectivo principal desta unidade curricular, do qual todos os outros derivam, consiste em desenvolver, um 
projecto de produção multimédia, que se concretiza nos conteúdos programáticos desenvolvidos que 
fomentam desenvolvem e acompanham as actividades de definição, enquadramento, procedimentos, suporte 
científico às investigações específicas necessárias a cada um, acompanhamento do desenvolvimento e 
implementação e suporte à elaboração do relatório de projecto, especificados na primeira parte da unidade 
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curricular (UC). 
 
Os outros objectivos, que, de forma abreviada consistem na promoção do desenvolvimento de projectos que 
usufruam do sistema de distribuição da rede aberta da cidade do Porto, em equipas multi-disciplinares, 
preferencialmente agregando alunos provenientes dos vários ramos deste mestrado, estão concretizados no 
programa da UC, quer através das sugestões das áreas de desenvolvimento apresentadas pelos docentes, 
quer pelo acompanhamento dos alunos por parte desses docentes, eles próprios inseridos em projectos que 
vão de encontro a esta áreas de desenvolvimento. O documento apresentado na Secção 11.1 identifica 
algumas das potenciais áreas de trabalho. 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes. 

The main objective of this curricular unit (CU), from which all others derive, is to develop a project in 
multimedia production, as such it fosters, develops and accompanies the activities of definition, guidelines, 
procedures, scientific support to specific investigations, monitoring the development and implementation, and 
supporting the preparation of the project report. 
 
The other objectives, which in abbreviated form are to promote the development of projects that take 
advantage of the open access distribution network of the city of Oporto, in multi-disciplinary development 
teams, preferably aggregating students from various branches of this master thesis, are fulfilled in the CU, 
either through suggestions of areas for development presented by teachers, either by the monitoring of 
students by these teachers, themselves involved in projects in these development areas. The document 
presented in Section 11.1 identifies some of the potential work areas. 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

O ensino desta unidade curricular recorre à metodologia de ensino expositiva para as temáticas gerais sobre a 
definição, enquadramento, procedimentos e metodologias, comuns a todos os projectos e alunos. As áreas 
específicas a cada aluno, por próprias e únicas a cada projecto individual, têm um acompanhamento 
personalizado, tomando os formatos considerados apropriado a cada situação. 
 
A avaliação é final e consiste na avaliação dos resultados do Projecto desenvolvido até ao momento (e que 
continua no trimestre seguinte na unidade curricular que complementa esta) e da versão preliminar 
(incompleta) do Relatório escrito do trabalho realizado até ao momento. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The teaching of this curricular unit uses the methodology of expositive teaching for the general framework, 
methods and procedures common to all projects and students. For the areas specific to each student, because 
they are unique to each individual project, they have a personalized treatment, and will need to consider the 
formats appropriate to each situation. 
 
The evaluation is final and consists in evaluating the results of the project that was developed up to the end of 
this curricular unit (and that will continue in the next trimester in the curricular unit that complements this), and 
evaluating the preliminary version of the written report that describes the work already made. 

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

Pelas características próprias e únicas desta unidade curricular, uma abordagem personalizada para cada 
projecto parece ser a mais apropriada. 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes. 

The characteristics unique to this curricular unit make that a customized approach to each project seems to be 
the most appropriate. 

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

A bibliografia depende do tema do trabalho e variará de estudante para estudante, consistirá nalguma da 
bibliografia principal apresentada para as restantes unidades curriculares e em bibliografia complementar 
específica a cada projecto. 
 
The bibliography depends on the theme of the project and will vary from student to student. It will consist in 
some of the main bibliography presented to the other curricular units and in complementary bibliography 
specific to each project. 

 

Anexo IV - Projecto de Produção Multimédia II / Multimedia Production Project II 

3.3.1. Unidade curricular: 
Projecto de Produção Multimédia II / Multimedia Production Project II 
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3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo): 

Maria Fátima Ferreira Nunes 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular: 

Vários outros docentes, em função dos temas de trabalho seleccionados pelos estudantes 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular: 

Objectivos semelhantes aos da unidade curricular Projecto de Produção Multimédia I, só que englobando a 
conclusão do trabalho e apresentação e defesa do relatório do projecto. 

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit: 

Objectives similar to those of the curricular unit Multimedia Production Project I, but also encompassing the 
completion of the work, and presentation and defense of the project report. 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

1. Esta segunda parte da unidade curricular de projecto de produção multimédia tem como objectivo a 
conclusão do trabalho propriamente dito e a resolução de todas as questões relacionadas com a difusão dos 
conteúdos produzidos 
 
2. O projecto tem de chegar ao nível de acabamento que o permita ser efectivamente distribuído 
 
3. Conclusão da elaboração do relatório final de projecto, que será posteriormente apresentado e defendido 

 
3.3.5. Syllabus: 

1. This second part of the curricular unit multimedia production project aims to complete the work itself and 
the resolution of all the issues relating to the dissemination of the digital contents produced 
 
2. The project has to reach the level of finish that allows it to be effectively distributed 
 
3. Completion of the final writing of the project report, which will be then presented and defended 
 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

Dado se pretender garantir que no fim de frequentarem este mestrado os alunos obtiveram uma efectiva 
capacidade de concretização (e não somente um conhecimento informativo sobre as matérias estudadas), é 
obrigatório que os conteúdos digitais produzidos sejam efectivamente distribuídos, o que obviamente obriga a 
que esses conteúdos digitais tenham um nível de acabamento que possibilite que isso aconteça. 
 
Para além das capacidades de concretização serão analisadas as capacidades científicas e de investigação 
dos alunos ao se avaliar o relatório escrito por eles apresentado. 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes. 

Because we want to ensure that by attending this MSc students acquire an effective capacity to deliver (and 
not only an informative knowledge on the subjects studied), it is mandatory that the digital contents produced 
are actually distributed, which obviously requires that these digital contents are at a workmanship level that 
will allow that to happen. 
 
In addition to the capabilities of implementation it will be evaluated the scientific and research capabilities of 
the students by evaluating the written report submitted by them. 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

O ensino desta unidade curricular recorre à metodologia de ensino expositiva para as temáticas gerais sobre a 
definição, enquadramento, procedimentos e metodologias, comuns a todos os projectos e alunos. As áreas 
específicas a cada aluno, por próprias e únicas a cada projecto individual, têm um acompanhamento 
personalizado, tomando os formatos considerados apropriado a cada situação. 
 
A avaliação é final e consiste na avaliação dos resultados do Projecto desenvolvido e distribuído, e da 
apresentação e defesa pública do trabalho e do Relatório escrito. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The teaching of this curricular unit uses the methodology of expositive teaching for the general framework, 
methods and procedures common to all projects and students. For the areas specific to each student, because 
they are unique to each individual project, they have a personalized treatment, and will need to consider the 
formats appropriate to each situation. 
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The evaluation is final and consists in evaluating the results of the project that was developed and distributed, 
and evaluating the public presentation and written report that describes the work made. 

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

Pelas características próprias e únicas desta unidade curricular, uma abordagem personalizada para cada 
projecto parece ser a mais apropriada. 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes. 

The characteristics unique to this curricular unit make that a customized approach to each project seems to be 
the most appropriate. 

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

A bibliografia depende do tema do trabalho e variará de estudante para estudante, consistirá nalguma da 
bibliografia principal apresentada para as restantes unidades curriculares e em bibliografia complementar 
específica a cada projecto. 
 
The bibliography depends on the theme of the project and will vary from student to student. It will consist in 
some of the main bibliography presented to the other curricular units and in complementary bibliography 
specific to each project. 

 

Anexo IV - Projecto de Segurança e privacidade I / Security and privacy Project I 

3.3.1. Unidade curricular: 
Projecto de Segurança e privacidade I / Security and privacy Project I 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo): 

Alexandre Jorge Teixeira Miranda Pinto 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular: 

Vários outros docentes, em função dos temas de trabalho seleccionados pelos estudantes 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular: 

A unidade curricular trata da definição de objectivos específicos do projecto de segurança e privacidade e dos 
meios necessários para os alcançar 
 
Preparação, enquadramento e acompanhamento do projecto, desde o momento da sua concepção até á 
elaboração das primeiras versões do projecto e do relatório preliminar. 

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit: 

This curricular unit deals with the specification and implementation of a Security and Privacy Project and helps 
to define the means to achieve it. 
 
Prepares and monitors the project, from the moment of conception until the deployment of the first versions of 
the project and the writing of the preliminary versions of the report. 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

Pretende-se incentivar os alunos a desenvolver projectos de segurança e/ou privacidade no âmbito da rede 
aberta metropolitana da cidade do Porto, da sua interligação com outras redes, ou da internet ou de 
dispositivos móveis. 

 
3.3.5. Syllabus: 

To encourage students to develop security and / or privacy projects within the open network of the 
metropolitan area of Oporto, its interconnection with other networks, or the Internet or mobile devices. 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

O objectivo principal desta unidade curricular, do qual todos os outros derivam, consiste em desenvolver, um 
projecto em informática, que se concretiza nos conteúdos programáticos desenvolvidos que fomentam 
desenvolvem e acompanham as actividades de definição, enquadramento, procedimentos, suporte científico 
às investigações específicas necessárias a cada um, acompanhamento do desenvolvimento e implementação 
e suporte à elaboração do relatório de projecto, especificados na primeira parte da unidade curricular (UC). 
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Os outros objectivos, que, de forma abreviada consistem na promoção do desenvolvimento de projectos que 
usufruam do sistema de distribuição da rede aberta da cidade do Porto, em equipas multi-disciplinares, 
preferencialmente agregando alunos provenientes dos vários ramos deste mestrado, estão concretizados no 
programa da UC, quer através das sugestões das áreas de desenvolvimento apresentadas pelos docentes, que 
pelo acompanhamento dos alunos por parte desses docentes, eles próprios inseridos em projectos que vão de 
encontro a estas áreas de desenvolvimento. O documento apresentado na Secção 11.1 identifica algumas das 
potenciais áreas de trabalho. 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes. 

The main objective of this curricular unit (CU), from which all others derive, is to develop a project in 
informatics, as such it fosters, develops and accompanies the activities of definition, guidelines, procedures, 
scientific support to specific investigations, monitoring the development and implementation, and supporting 
the preparation of the project report. 
 
The other objectives, which in abbreviated form are to promote the development of projects that take 
advantage of the open access distribution network of the city of Oporto, in multi-disciplinary development 
teams, preferably aggregating students from various branches of this master thesis, are fulfilled in the CU, 
either through suggestions of areas for development presented by teachers, either by the monitoring of 
students by these teachers, themselves involved in projects in these development areas. The document 
presented in Section 11.1 identifies some of the potential work areas. 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

O ensino desta unidade curricular recorre à metodologia de ensino expositiva para as temáticas gerais sobre a 
definição, enquadramento, procedimentos e metodologias, comuns a todos os projectos e alunos. As áreas 
específicas a cada aluno, por próprias e únicas a cada projecto individual, têm um acompanhamento 
personalizado, tomando os formatos considerados apropriado a cada situação. 
 
A avaliação é final e consiste na avaliação dos resultados do Projecto desenvolvido até ao momento (e que 
continua no trimestre seguinte na unidade curricular que complementa esta) e da versão preliminar 
(incompleta) do Relatório escrito do trabalho realizado até ao momento. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The teaching of this curricular unit uses the methodology of expositive teaching for the general framework, 
methods and procedures common to all projects and students. For the areas specific to each student, because 
they are unique to each individual project, they have a personalized treatment, and will need to consider the 
formats appropriate to each situation. 
 
The evaluation is final and consists in evaluating the results of the project that was developed up to the end of 
this curricular unit (and that will continue in the next trimester in the curricular unit that complements this), and 
evaluating the preliminary version of the written report that describes the work already made. 

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

Pelas características próprias e únicas desta unidade curricular, uma abordagem personalizada para cada 
projecto parece ser a mais apropriada. 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes. 

The characteristics unique to this curricular unit make that a customized approach to each project seems to be 
the most appropriate. 

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

A bibliografia depende do tema do trabalho e variará de estudante para estudante, consistirá nalguma da 
bibliografia principal apresentada para as restantes unidades curriculares e em bibliografia complementar 
específica a cada projecto. 
 
The bibliography depends on the theme of the project and will vary from student to student. It will consist in 
some of the main bibliography presented to the other curricular units and in complementary bibliography 
specific to each project. 

 

Anexo IV - Projecto de Segurança e privacidade II / Security and privacy Project II 

3.3.1. Unidade curricular: 
Projecto de Segurança e privacidade II / Security and privacy Project II 
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3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo): 
Alexandre Jorge Teixeira Miranda Pinto 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular: 

Vários outros docentes, em função dos temas de trabalho seleccionados pelos estudantes 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular: 

Objectivos semelhantes aos da unidade curricular Projecto de Segurança e Privacidade I, só que englobando a 
conclusão do trabalho e apresentação e defesa do relatório do projecto. 
 

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit: 

Objectives similar to those of the curricular unit Security and Privacy Project I, but also encompassing the 
completion of the work, and presentation and defense of the project report. 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

1. Esta segunda parte da unidade curricular de projecto de segurança e privacidade tem como objectivo a 
conclusão do trabalho propriamente dito e a resolução de todas as questões relacionadas com a colocação 
em produção do projecto desenvolvido 
 
2. O projecto tem de chegar ao nível de acabamento que o permita ser efectivamente colocado em produção 
 
3. Conclusão da elaboração do relatório final de projecto, que será posteriormente apresentado e defendido 
 

 
3.3.5. Syllabus: 

1. This second part of the curricular unit security and privacy project aims to complete the work itself and the 
resolution of all the issues relating to the deployment of the project results 
 
2. The project has to reach the level of finish that allows it to be deployed 
 
3. Completion of the final writing of the project report, which will be then presented and defended 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

Dado se pretender garantir que no fim de frequentarem este mestrado os alunos obtiveram uma efectiva 
capacidade de concretização (e não somente um conhecimento informativo sobre as matérias estudadas), é 
obrigatório que o projecto desenvolvido seja efectivamente operacionalizado (colocado em produção), o que 
obviamente obriga a que o projecto tenha um nível de acabamento que possibilite que isso aconteça. 
 
Para além das capacidades de concretização serão analisadas as capacidades científicas e de investigação 
dos alunos ao se avaliar o relatório escrito por eles apresentado. 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes. 

Because we want to ensure that by attending this MSc students acquire an effective capacity to deliver (and 
not only an informative knowledge on the subjects studied), it is mandatory that the project work be deployed, 
which obviously requires that the project is at a finishing and workmanship level that will allow that to happen. 
 
In addition to the capabilities of implementation it will be evaluated the scientific and research capabilities of 
the students by evaluating the written report submitted by them. 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

O ensino desta unidade curricular recorre à metodologia de ensino expositiva para as temáticas gerais sobre a 
definição, enquadramento, procedimentos e metodologias, comuns a todos os projectos e alunos. As áreas 
específicas a cada aluno, por próprias e únicas a cada projecto individual, têm um acompanhamento 
personalizado, tomando os formatos considerados apropriado a cada situação. 
 
A avaliação é final e consiste na avaliação dos resultados do Projecto desenvolvido e colocado em produção, 
e da apresentação e defesa pública do trabalho e do Relatório escrito. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The teaching of this curricular unit uses the methodology of expositive teaching for the general framework, 
methods and procedures common to all projects and students. For the areas specific to each student, because 
they are unique to each individual project, they have a personalized treatment, and will need to consider the 
formats appropriate to each situation. 
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The evaluation is final and consists in evaluating the results of the project that was developed and deployed, 
and evaluating the public presentation and written report that describes the work made. 

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

Pelas características próprias e únicas desta unidade curricular, uma abordagem personalizada para cada 
projecto parece ser a mais apropriada. 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes. 

The characteristics unique to this curricular unit make that a customized approach to each project seems to be 
the most appropriate. 

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

A bibliografia depende do tema do trabalho e variará de estudante para estudante, consistirá nalguma da 
bibliografia principal apresentada para as restantes unidades curriculares e em bibliografia complementar 
específica a cada projecto. 
 
The bibliography depends on the theme of the project and will vary from student to student. It will consist in 
some of the main bibliography presented to the other curricular units and in complementary bibliography 
specific to each project. 

 

4. Descrição e fundamentação dos recursos docentes 

4.1 Descrição e fundamentação dos recursos docentes 

4.1.1. Fichas curriculares dos docentes 

Anexo V - Agostinho Gil Teixeira Lopes 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Agostinho Gil Teixeira 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 Auxiliar 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 

Anexo V - Alexandre Jorge Teixeira Miranda Pinto 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Alexandre Jorge Teixeira Miranda Pinto 

 
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 Auxiliar 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 

Anexo V - Alexandre Miguel Barbosa Valle Carvalho 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Alexandre Miguel Barbosa Valle Carvalho 

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

Universidade do Porto 

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

Faculdade de Engenharia 

 
4.1.1.4. Categoria: 

Professor Auxiliar ou equivalente 

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

25 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Anexo V - Alexandre Valente da Conceição Pereira de Sousa 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Alexandre Valente da Conceição Pereira de 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: 

Professor Associado 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 

Anexo V - Amadeu Joaquim Lima Fernandes 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Amadeu Joaquim Lima Fernandes 

 
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 Auxiliar 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 

Anexo V - Cristina Teresa Salvador Rebelo 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Cristina Teresa Salvador Rebelo 

 
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 Auxiliar 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 

Anexo V - Eduardo Luis Ribeirinha Cardoso Carvalho 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Eduardo Luis Ribeirinha Cardoso 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: 

Professor Auxiliar ou equivalente 

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

20 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Anexo V - Fernando Jorge Sousa Faria Paulino 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Fernando Jorge Sousa Faria Paulino 
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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: 

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 

Anexo V - Gil Coutinho Costa Seixas Lopes 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Gil Coutinho Costa Seixas 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: 

Assistente ou equivalente 

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

25 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Anexo V - João Paulo Oliveira Pinto 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
João Paulo Oliveira Pinto 

 
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 Auxiliar 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 

Anexo V - Luís Carlos Gonçalves dos Santos Seco 
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Luís Carlos Gonçalves dos Santos Seco 

 
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 Auxiliar 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 

Anexo V - Luís Humberto Jardim Marcos 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Luís Humberto Jardim Marcos 

 
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 Auxiliar 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 

Anexo V - Luís Miguel Barbosa Proença 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Luís Miguel Barbosa Proença 

 
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 Auxiliar 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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Anexo V - Maria Fátima Ferreira Nunes 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Maria Fátima Ferreira Nunes 

 
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 Auxiliar ou equivalente 

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

33 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Anexo V - Pedro Filipe Cruz Pinto 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Pedro Filipe Cruz Pinto 

 
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 (%): 

30 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Anexo V - Vânia Guiomar da Silva Gonçalves 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Vânia Guiomar da Silva 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 Assistente ou equivalente 

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

12,5 
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 
Mostrar dados da Ficha Curricular 

Anexo V - António Manuel João Preto 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
António Manuel João Preto 

 
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 Auxiliar ou equivalente 

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

25 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Anexo V - Célia Sousa Vieira 

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

Professor Auxiliar 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 

Anexo V - Ana Sofia Antunes das Neves 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Ana Sofia Antunes das Neves 

 
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 Auxiliar 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 

4.1.2 Equipa docente do ciclo de estudos 

<sem resposta> 

4.2. Dados percentuais da equipa docente do ciclo de estudos 

4.2.1.a Número de docentes em tempo integral na instituição 
12 

 
4.2.1.b Percentagem dos docentes em tempo integral na instituição (campo de preenchimento automático 
cálculado após a submissão do formulário) 

87,6 

 
4.2.2.a Número de docentes em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos 

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

Agostinho Gil Teixeira 
Lopes Doutor Engenharia Electrotécnica e Informática 100 Ficha submetida

Alexandre Jorge Teixeira 
Miranda Pinto

Doutor Ciência de Computadores 100 Ficha submetida

Alexandre Miguel Barbosa 
Valle Carvalho Doutor Engenharia Informática 25 Ficha submetida

Alexandre Valente da 
Conceição Pereira de 
Sousa

Doutor Ciências da Computação 100 Ficha submetida

Amadeu Joaquim Lima 
Fernandes

Doutor Astronomia 100 Ficha submetida

Cristina Teresa Salvador 
Rebelo Doutor Comunicação 100 Ficha submetida

Eduardo Luis Ribeirinha 
Cardoso Carvalho Doutor Engenharia - Sistemas de Informação - Inovação 20 Ficha submetida

Fernando Jorge Sousa 
Faria Paulino Mestre Cîências sociais e humanas / antropologia visual 100 Ficha submetida

Gil Coutinho Costa Seixas 
Lopes Mestre Engenharia das Telecomunicações 25 Ficha submetida

João Paulo Oliveira Pinto Doutor Gestão 100 Ficha submetida

Luís Carlos Gonçalves dos 
Santos Seco Doutor Ciências da Terra e do Espaço 100 Ficha submetida

Luís Humberto Jardim 
Marcos

Doutor Ciências da Informação 100 Ficha submetida

Luís Miguel Barbosa 
Proença Doutor Engenharia Electrotécnica e Computadores 100 Ficha submetida

Maria Fátima Ferreira 
Nunes

Doutor Antropologia Visual 33 Ficha submetida

Pedro Filipe Cruz Pinto Mestre Redes e Serviços de Comunicação 30 Ficha submetida

Vânia Guiomar da Silva 
Gonçalves Mestre

Technology Policy (IP Law; Political Economy of 
Technology Policy; Telecommunications 12.5 Ficha submetida

António Manuel João Preto Doutor Estudos Cinematográficos 25 Ficha submetida

Célia Sousa Vieira Doutor Literatura Comparada 100 Ficha submetida

Ana Sofia Antunes das 
Neves Doutor Psicologia Social 100 Ficha submetida

   1370.5  
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12 

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

87,6 

 
4.2.3.a Número de docentes em tempo integral com grau de doutor 

11 

 
4.2.3.b Percentagem dos docentes em tempo integral com grau de doutor (campo de preenchimento automático 
cálculado após a submissão do formulário) 

80,3 

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

1,6 

 
4.2.4.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um 
ano (campo de preenchimento automático cálculado após a submissão do formulário) 

11,7 

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

1,6 

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

11,7 

 

4.3. Procedimento de avaliação do desempenho 

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

O Gabinete de Estatística do ISMAI, órgão integrado no Gabinete de Estudos, Planeamento, Avaliação e 
Qualidade (GEPAQ) foi criado no sentido de edificar instrumentos sistemáticos de avaliação da qualidade do 
ensino/aprendizagem na Instituição, procurando dar a conhecer, de uma forma periódica e aprofundada, as 
opiniões e motivações de estudantes e docentes, utilizando questionários normalizados. Estes foram 
desenvolvidos a partir de padrões bem estabelecidos internacionalmente pelo ENQA e aferidos à população 
escolar através de experiências anteriores e, subsequentemente, aprovados em Conselho Pedagógico. 
Neste sentido, o Gabinete de Estatística passou a administrar desde o 1º semestre do ano lectivo de 2008/2009 
dois questionários independentes: Q1 – Avaliação do funcionamento da Unidade Curricular – para estudantes, 
e Q2 – Avaliação do funcionamento da Unidade Curricular – para docentes. A avaliação incidiu sobre quatro 
dimensões fundamentais: o docente, a unidade curricular, a auto-avaliação e a avaliação dos recursos ao 
dispor. Os questionários apresentam várias questões em comum, havendo um espaço de escrita livre que 
permite ainda aos estudantes e docentes mencionarem quaisquer observações que entendam pertinentes e 
que não são contempladas pela avaliação quantitativa. 
A divulgação de resultados dos inquéritos é colocada na intranet do ISMAI e efectuada em função de vários 
níveis de acesso à informação: Estudantes, Docentes, Coordenadores de Curso, Directores de Departamento, 
Conselho de Direcção do ISMAI e Direcção da Maiêutica. 
O ISMAI pretende que os órgãos de gestão intermédia, sejam os directores de departamento ou os 
coordenadores de curso, analisem detalhadamente o relatório produzido pelo Gabinete de Estatística de modo 
a fazer recomendações, correcções ou ajustes à actuação dos docentes e/ou estudantes e recomendar 
medidas para garantir a qualidade do ensino e da aprendizagem. 
Naturalmente que as diferentes formas avaliativas relacionadas com o processo de ensino/aprendizagem 
estão definidas em Regulamentos, havendo também procedimentos registados numa plataforma informática, 
onde são verificados os sumários, a assiduidade e a pontualidade dos docentes. 
Pretende-se assim prosseguir uma política de promoção da qualidade no ensino através de uma atitude de 
permanente reflexão e auto-crítica, valorização da função pedagógica do docente e promoção de uma atitude 
mais participativa e responsabilizada por parte dos estudantes. Daí que a breve prazo, e após debate dos 
diferentes interlocutores, se possa aprovar nos órgãos próprios um Regulamento de Avaliação do 
Desempenho Docente. 
Relativamente à formação/actualização, o Conselho Pedagógico, no âmbito das suas competências e emanado 
do seu plano de actividades, tem vindo a implementar acções de formação de cariz diverso com o objectivo de 
melhorar a qualidade da prática científica/pedagógica docente. 
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4.3. Academic staff performance evaluation procedures and measures for its permanent updating. 
The Statistics Office of ISMAI, an entity integrated into the Study, Planning, Assessment and Quality Office 
(GEPAQ) was created in order to design systematic quality appraisal instruments on the teaching/learning in 
the Institution, seeking to find out, on a regular basis and in-depth manner, the opinions and motivations of the 
students and teachers, using standardised questionnaires. These were developed based on internationally well 
established standards by ENQA and gauged on the school population through prior experiences, and 
subsequently approved in the Pedagogical Council. As such, the Statistics Office began to give out two 
independent questionnaires from the 1st semester of the academic year of 2008/2009: Q1- Appraisal of the 
functioning of the Curricular Unit - for students, and Q2- Appraisal of the functioning of the Curricular Unit - for 
teachers. The appraisal focused on four essential aspects: the teacher, the curricular unit, self-assessment and 
assessment of the resources available. The questionnaires included several questions in common, and a 
space for the students and teachers to freely write any comments they deemed pertinent and which were not 
included in the quantitative appraisal. 
The results of the surveys are published on the ISMAI intranet with several different levels of access to the 
information: Students, Teachers, Course Coordinators, Department Heads, ISMAI Governing Council and 
Maiêutica Management. 
ISMAI intends that the middle management bodies, whether they be department heads or course coordinators, 
analyse the report produced by the Office of Statistics in detail so as to make recommendations, corrections or 
adjustments regarding the performance of teachers and/or students and recommend measures to guarantee 
the quality of teaching and learning. 
Naturally the different forms of appraisal related to the teaching/learning process are defined in the 
Regulations. Procedures are also registered in an IT system, which also outlines the summaries, assiduity and 
punctuality of the teachers. 
The intention is therefore to implement a policy of quality improvement in the teaching through an attitude of 
permanent reflection and self-criticism, enhancing the pedagogical function of the teacher and encouraging a 
more participatory and accountable attitude by the students. Hence in the short term, and after debate among 
the different parties involved, the governing bodies can approve the Regulations of Teachers’ Performance 
Assessment. 
As regards training/updating, the Pedagogical Council, within the scope of its powers and emanating from its 
plan of activities, has been implementing training initiatives of varying natures aimed at improving the quality 
of the scientific/pedagogical teaching practice. 
 

 

5. Descrição e fundamentação de outros recursos 
humanos e materiais 

5.1. Pessoal não docente adstrito ao ciclo de estudos. 
Ao serviço da Maiêutica/ISMAI encontram-se cinquenta e nove funcionários não-académicos, dos quais trinta e 
sete possuem o grau de licenciado e um de mestre. Estes desempenham funções, dominantemente, em 
gabinetes de apoio, centros, laboratórios e ainda nos serviços de Secretariado, Contabilidade, Tesouraria e 
Secretaria. 
Os restantes vinte e um, que não possuem o referido grau académico, pertencem, maioritariamente, aos 
serviços auxiliares de apoio, asseio, manutenção, transporte e vigilância, ainda que alguns também estejam 
integrados em actividades comuns às dos licenciados. 
Há ainda onze docentes que, simultaneamente com a actividade académica, também colaboram em gabinetes, 
centros e laboratórios. 
 
 

 
5.1. Non academic staff allocated to the study cycle. 

A total of fifty-nine non-academic staff work for Maiêutica/ISMAI, of which thirty-seven are graduates and one 
has a master’s degree. They carry out jobs chiefly in support offices, centres, laboratories and also in the 
Admin, Accountancy, Treasury and Secretarial Departments. 
The remaining twenty-one do not have a higher-education degree, and mostly provide support, cleaning, 
maintenance, transport and security services, although some also carry out the same activities as the 
graduates. 
There are also eleven staff members who simultaneously carry out academic activities and also provide 
support for offices, centres and laboratories. 

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

Prevê-se que este curso utilize 2 laboratórios de informática (170 m2), 1 laboratório avançado de redes (65 m2), 
3 salas de aula (255 m2), a biblioteca (510 m2), gabinetes de docentes, sala de reuniões (55 m2), reprografia (56 
m2), papelaria (21 m2), cantina (243 m2) e bar convívio (206 m2). 
Utilizará igualmente o sistema de corporate TV instalado no ISMAI, o centro e laboratório multimédia (85 m2) e 
o Estúdio Multiplataforma do ISMAI apropriado para a criação e gravação de conteúdos digitais (120 m2). 
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5.2. Facilities allocated and/or used by the study cycle (teaching spaces, libraries, laboratories, computer rooms, 
etc.). 

It is expected that this course will use two computer labs (170 m2), an advanced networking laboratory (65 m2), 
three classrooms (255 m2), the library (510 m2), faculty offices, meeting rooms (55 m2), the reproduction room 
(56 m2), the stationery (21 m2), the canteen (243 m2) and the convivial bar (206 m2). 
It will also use the system installed at ISMAI for the distribution of a corporate TV, the multimedia laboratory 
(85 m2) and ISMAI's Multiplatform Studio suitable for the creation and recording of digital content (120 m2). 

 
5.3. Indicação dos principais equipamentos e materiais afectos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos 
(equipamentos didácticos e científicos, materiais e TICs). 

Os 2 principais recursos deste mestrado são a utilização da rede aberta da cidade do Porto (criada pela 
Associação Porto Digital com um investimento de cerca de 5 milhões de euros), rede essa a que o ISMAI está 
ligado via o TecMaia - Parque de Ciência e Tecnologia da Maia; e o laboratório avançado de redes criado no 
ISMAI em parceria com a Associação Porto Digital e a Alcatel-Lucent (possui equipamento activo de rede cujo 
valor comercial é superior a 600.000 euros). No âmbito da rede da cidade do Porto, existe acesso a uma rede 
de transporte MPLS, uma rede WiFi, acesso a equipamento activo para FTTH (OLTs e ONTs), ligações ponto a 
ponto, uma rede de transmissão de vídeo baseada em RF Overlay que neste momento liga cerca de 4000 
apartamentos de bairros sociais fornecendo-lhes 5 canais (RTP1, RTP2, SIC, TVI, TV Porto). O ramo de 
Comunicação Multimédia irá desenvolver conteúdos para a TV Porto (IPTV, acessível via internet e em 
televisores via RF Overlay usando fiber to the building). 

 
5.3. Indication of the main equipments and materials allocated and/or used by the study cycle (didactic and 
scientific equipments and materials and ICTs). 

The two main resources of this course are the use of the open access network of Oporto (created by the Digital 
Porto Association with an investment of about EUR 5 million), that network is connected to ISMAI through 
TecMaia - Science and Technology Park of Maia, and an advanced telecommunications laboratory created at 
ISMAI in partnership with the Digital Porto Association and Alcatel-Lucent (includes network equipment assets 
whose market value exceeds 600,000 euros). Within the network of the city of Oporto, there is access to an 
MPLS transport network, a WiFi network, access to active equipment for FTTH (OLTs and ONTs), point to point 
links, a transmission network based on RF video overlay that currently connects about 4,000 social housing 
apartments providing them with 5 channels (RTP1, RTP2, SIC, TVI, TV Porto). The branch of Multimedia 
Communication will develop digital content for TV Porto (IPTV, accessible via internet and in TV sets via RF 
overlay using fiber to the building). 

 

6. Actividades de formação e investigação 

6.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante do 
ciclo de estudos e respectiva classificação. 

Centro de Estudos em Letras (www.centrodeestudosemletras.com), acreditado pela FCT (UId 707 FCT), 
avaliado com a qualificação de "Bom". Unidade, de natureza inter-universitária e interdisciplinar, criada no 
âmbito da UTAD, da Universidade de Évora e do Centro de Estudos de Língua Comunicação e Cultura (CELCC) 
do ISMAI, visa a promoção e coordenação da investigação em Linguística, Literatura, Cultura, Tradução, 
Comunicação, Tecnologias de Informação e da Comunicação. Linhas investigação: Comunicação e 
Desenvolvimento (análise dos processos comunicacionais especialmente nas regiões em desenvolvimento); 
Linguística (investigação, recolha e tratamento computacional de dados no domínio da Língua e da Cultura); 
Literatura (reflexão sobre tendências da literatura contemporânea, numa perspectiva interdisciplinar 
abordando a criação contemporânea: literária, multimédia e hipermédia) e Cultura (estudos fílmicos e 
interartes, com enfoque na análise das relações cinema, literatura e a cidade) 

 
6.1. Research Centre(s) duly recognised in the main scientific area of the new study cycle and its mark. 

Center of Studies in Literature (www.centrodeestudosemletras.com), a research unit accredited by FCT (FCT 
UId 707) evaluated with 'Good'. Of interuniversity and interdisciplinary nature, created by University of Trás-os-
Montes and Alto Douro, University of Évora and the Center of Language, Communication and Culture Studies 
(CELCC) of ISMAI, aims to promote and coordinate scientific research in Linguistics, Literature, Culture, 
Translation, Communication, Information and Communication Technology and related areas. Research Lines: 
Communication and Development (importance of communication processes especially in developing regions), 
Linguistics (research, data collecting and processing in the area of language and culture), Literature (reflection 
on trends in contemporary literature, an interdisciplinary approach concerning contemporary literature, 
multimedia and hypermedia production), Culture (film and interart studies, analysis of relationships between 
cinema, literature and the city) 

 
6.2. Indicação do número de publicações científicas da unidade orgânica, na área predominante do ciclo de 
estudos, em revistas internacionais com revisão por pares nos últimos três anos. 

24 
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6.3. Lista dos principais projectos e/ou parcerias nacionais e internacionais em que se integram as actividades 
científicas, tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas na área de ciclo de estudos. 

O ISMAI é sócio do TecMaia - Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, assim como da MaiaInova - Associação 
para a Inovação e Desenvolvimento do Concelho da Maia, para consolidar a ligação da Academia com o tecido 
empresarial. 
 
O ISMAI foi um dos co-promotores do Projecto 352/2.3/C/NOR Maia Digital (orçamento 8.35 milhões euros) 
iniciado em 2003 e já concluído, no âmbito do qual desenvolveram trabalho diversos docentes e alunos deste 
curso, nomeadamente o director técnico desse projecto foi o coordenador deste curso, neste momento o 
ISMAI assegura a manutenção do Portal da Educação, através do seu Centro de Tecnologias de Informação e 
Comunicação na Educação - CTICE. 
 
A candidatura ao projecto 001/8.1/C/NOR Porto Digital (orçamento 9.3 milhões euros) foi igualmente preparada 
e gerida pelo coordenador deste curso, diversos estudantes e docentes das licenciaturas alinhadas com este 
curso desenvolveram conteúdos e participaram no desenvolvimento de alguns dos seus sub-projectos. 

 
6.3. Indication of the main projects and/or national and international partnerships where the scientific, 
technological, cultural and artistic activities developed in the area of the study cycle are integrated. 

ISMAI is a member of TecMaia - Maia Park of Science and Technology, as well as of MaiaInova - Association for 
Inovation and Development in Maia, to closely link the institution with the business world. 
 
ISMAI was one of the promoters of the Project 352/2.3/C/NOR Digital Maia (budget 8.35 million euros), started in 
2003 and already concluded, that had the participation of several teachers and students from this course, 
namely the technical manager was the coordinator of this course, as of now ISMAI is providing the 
maintenance of the education portal through its Center for Information Technology and Communication in 
Education - CTICE. 
 
The proposal for the project 001/8.1/C/NOR Digital Porto (budget 9.3 million euros) was prepared and managed 
by the coordinator of this course, several teachers and students of this course developed digital contents and 
participated in some of the sub-projects development activities. 

 

7. Actividades de desenvolvimento tecnológico, 
prestação de serviços à comunidade e formação 
avançada 

7.1. Descreva estas actividades e se a sua oferta corresponde às necessidades do mercado, à missão e aos 
objectivos da instituição. 

Ao participar como promotor no projecto Maia Digital (orçamento 8,35 milhões euros) e ao disponibilizar 
recursos humanos para o projecto Porto Digital (orçamento 9,3 milhões de euros) fazendo nomeadamente 
quer o gestor quer o director técnico desse projecto parte do corpo docente deste curso, o ISMAI tem 
demonstrado capacidade para concretizar a sua missão de contribuir de uma forma significativa para o 
desenvolvimento da sociedade da informação e do conhecimento. 
 
A criação no ISMAI de um laboratório MPLS ligado a uma rede que se encontra em produção chamou a 
atenção da comunidade empresarial, tendo já existido solicitações para o ISMAI montar cursos de formação 
avançada em telecomunicações direccionados ao mercado empresarial. Neste momento o laboratório já foi 
usado para fornecer a antigos alunos do ISMAI a certificação NRS1. 

 
7.1. Describe these activities and if they correspond to market needs and to the mission and objectives of the 
institution. 

By promoting the project Maia Digital (budget EUR 8.35 million) and by providing human resources for the 
project Porto Digital (budget EUR 9.3 million), namely both the technical director and the manager of that 
project are part of the faculty staff of this course, ISMAI has demonstrated capacity to accomplish its mission 
to contribute in a significant way to the development of the information and knowledge society. 
 
The creation at ISMAI of a MPLS lab connected to a network that is in production use drew the attention of the 
business community, there were already several requests for ISMAI to organize advanced telecoomunications 
training directed to the business community. As of now the MPLS laboratory has already been used to provide 
ISMAI alumni with NRS1 certification. 

 

8. Enquadramento na rede de formação nacional da área 
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(ensino superior público) 

8.1. Avaliação da previsível empregabilidade dos graduados por este ciclo de estudos com base nos dados do 
MTSS. 

Apesar da conjuntura económica actual ser bastante desfavorável relativamente à criação de emprego, da 
análise dos dados do MTSS verifica-se que a taxa de desemprego dos possuidores de cursos superiores nas 
áreas da comunicação multimédia, informática e telecomunicações é residual quando comparada com a de 
outras áreas. 
 
Por outro lado este curso tenta igualmente formentar o auto-emprego ao dar condições para que os 
estudantes se iniciem em experiências empresariais, dando depois suporte e continuidade para elas no âmbito 
do CEITEC - Centro de Empreendedorismo ISMAI/TecMaia, instalado no TecMaia - Parque de Ciência e 
Tecnologia da Maia. 
 
Na área de especialização das telecomunicações este curso fornece igualmente preparação para a obtenção 
de uma certificação profissional da indústria, certificação essa única na península ibérica. 
 
 

 
8.1. Evaluation of the graduates' forseen employability based on MTSS data. 

Despite the current economic situation not being favorable for job creation, from the analysis of MTSS data it 
can be seen that the unemployment rate for holders of higher education in the areas of multimedia 
communication, computing and telecommunications is residual when compared to other areas. 
 
Furthermore this course also tries to foster self-employment by providing conditions for students starting 
entrepreneurial experiences and giving them support and continuity within the CEITEC - Entrepreneurship 
Center ISMAI / TecMaia, located in TecMaia - Park of Science and Technology of Maia. 
 
In the telecommunications area of expertise this course also provides preparation for obtaining a professional 
certification of the industry, this certification is unique in the Iberian Peninsula. 
 

 
8.2. Avaliação da capacidade de atrair estudantes baseada nos dados de acesso (DGES). 

Este tipo de cursos tem, segundo os dados de acesso da DGES, capacidade para atrair estudantes e existe 
mercado de trabalho para eles uma vez terminada a formação. O problema até ao momento com os 3 
mestrados que o ISMAI possuía nesta área, cada um deles correspondendo a um ramo deste curso, era de que 
o ISMAI não tinha capacidade com o tipo de formação oferecida para se distinguir de outras ofertas 
semelhantes, de instituições de maior prestígio, como por exemplo a FEUP, o ISEP e a Universidade Católica 
(Escola das Artes), e por isso acabava por não conseguir ter candidatos em quantidade suficiente para que os 
cursos pudessem funcionar. Considera-se que este curso, ao colocar um enfoque numa formação mais 
prática, e ao dar aos estudantes condições para obterem uma formação diferente da proporcionada pelas 
instituições de ensino com as quais o ISMAI concorre, resolve o problema, torna o curso viável e abre novas 
perspectivas e oportunidades aos estudantes. 
 

 
8.2. Evaluation of the capacity to attract students based on access data (DGES). 

This type of courses are, according to access data from the DGES, able to attract students and a labor market 
exists for them once the training is finished. The problem so far with the three masters that ISMAI had in this 
area, each representing a branch of this course, was that ISMAI lacked the capacity with the type of training 
offered to distinguish itself from other similar offerings, from more prestigious institutions, such as FEUP, 
ISEP and the Catholic University (School of Arts), and so ended up not being able to have candidates in 
sufficient quantity so that the courses could work. It is considered that this course, by placing a focus on more 
practical training, and giving the students the possibility to gain a different kind of formation from the one 
provided by the institutions with which it competes, solves the problem, making the course not only viable but 
also opening new perspectives and opportunities to the students. 
 

 
8.3. Lista de eventuais parcerias com outras instituições da região que leccionam ciclos de estudos similares. 

O curso visa a colaboração com outras instituições de ensino superior quer através de programas de 
mobilidade de docentes quer para formação de alunos, desejando-se que seja um efectivo instrumento para a 
cooperação com os demais países africanos de língua portuguesa e o Brasil. Neste momento existem 
parcerias com a Universidade do Porto e está-se a negociar parcerias com universidades e centros de 
investigação internacionais: Universidades de Vigo, da Corunha, de Santiago de Compostela, de Valladolid e 
de Salamanca; Universidades de Poitiers, Paris X – Nanterre, K.U. Leuven, e University of Amsterdam. 

 
8.3. List of eventual partnerships with other institutions in the region teaching similar study cycles. 

The course aims to collaborate with other institutions of higher education either through mobility programs for 
training teachers and students, and is intended to be an effective instrument for cooperation with other 
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Portuguese-speaking African countries and Brazil. Currently there are partnerships with the University of Porto 
and are being negotiated several partnerships with international universities and research centers: University 
of Vigo, La Coruña, Santiago de Compostela, Valladolid and Salamanca, University of Poitiers, Paris X - 
Nanterre , KU Leuven, and University of Amsterdam. 

 

9. Fundamentação do número total de ECTS do novo 
ciclo de estudos 

9.1. Justificação do número total de unidades de crédito e da duração do ciclo de estudos com base no 
determinado nos artigos 8.º ou 9.º (1.º ciclo), 18.º (2.º ciclo), 19.º (mestrado integrado) e 31.º (3.º ciclo) do Decreto-
Lei n.º 74/2006. 

O nº total de créditos e consequente duração do ciclo de estudos - total 100 ECTS em 2 semestres mais 2 
trimestres de trabalho curricular a tempo completo - respeita o disposto no Art. 18º do DL 74/2006 para cursos 
do 2º ciclo.  
 
Tomando como base a opinião dos docentes e um inquérito efectuado a um conjunto de potenciais alunos 
(obtiveram-se 86 respostas, ver resultados descritos no documento apresentado na Secção 11.1) optou-se por 
uma duração total de 100 ECTS, sendo 60 para a componente curricular e 40 para o trabalho de projecto. Esta 
duração (1 ano para a componente curricular e 8 meses para a componente de projecto) pretende tornar a 
formação potencialmente mais apelativa para quem já se encontra no mercado de trabalho e pretende obter 
uma especialização ou actualizar os seus conhecimentos.  
 
Dado o carácter eminentemente prático desta formação é necessário efectuar um trabalho de projecto original 
e especificamente realizado para este fim, não se suportando a opção de tese. 

 
9.1. Justification of the total number of credit units and of the duration of the study cycle, based on articles no.8 or 
9 (1st cycle), 18 (2nd cycle), 19 (integrated master) and 31 (3rd cycle) of Decreto-Lei no. 74/2006. 

The total number of credits and the consequent duration of the course - total 100 ECTS in two semesters and 
two trimesters of full-time course work, complies with the provisions of Article 18 of Decree-Law 74/2006 for 
2nd cycle courses. 
 
Based on the opinions of the teachers and a survey to a pool of potential students (86 responses were 
obtained, see results presented in the document described in Section 11.1) it was opted for a total duration of 
100 ECTS, 60 for the curricular component and 40 for the project work. This duration (one year for the 
curricular component and 8 months for the project work) aims to make this training potentially more appealing 
to those already in the labor market and that are seeking a specialization or to update their knowledge. 
 
Given the eminently practical nature of this training it is necessary to make a project of a unique nature and 
specifically devised for this purpose, the option of writing a thesis is not supported. 

 
9.2. Metodologia utilizada no cálculo dos créditos ECTS das unidades curriculares. 

Tomando como base a legislação em vigor e as normas definidas no ISMAI (1 ECTS no mestrado = 25 horas de 
trabalho do estudante incluindo 8 horas de contacto), como o curso possui 4 ramos optou-se por uma 
formação de 30 ECTS comum aos 4 ramos, 30 ECTS de formação específica ao ramo seleccionado, e 40 ECTS 
de trabalho de projecto alinhado com o ramo seleccionado 
 
De modo a fomentar projectos multi-disciplinares e cooperação entre os alunos em função dos projectos que 
seleccionaram, nos 2 primeiros semestres do curso os alunos frequentam no mínimo 2 UCs comuns, evitando 
assim uma segregação de alunos por ramo. 
 
Para simplificar a logística do curso todas as UCs com a excepção da UC de projecto possuem o mesmo nº de 
ECTS e cada semestre possui 6 unidades curriculares de 5 ECTS. Isto é, optou-se por fixar em 5 o nº de ECTS 
de cada UC, e em adaptar os conteúdos programáticos à duração disponível. 
 
O documento na Secção 11.1 explica porque se optou por 40 ECTS para a duração da UC de projecto 

 
9.2. Methodology used for the calculation of ECTS credits 

Based on the current legislation and the standards defined by ISMAI (1 ECTS = 25 hours of student work in the 
master's, including 8 contact hours), as the course has 4 branches we opted for a joint training of 30 ECTS for 
the 4 branches, 30 ECTS of specific training in the selected branch, and 40 ECTS of project work aligned with 
the selected branch. 
 
In order to foster multi-disciplinary projects and cooperation among students according to the projects that 
they have selected, in the first 2 semesters of the course students attend at least 2 common courses, thereby 
preventing the segregation of students per branch. 
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To simplify the logistics of the course all units with the exception of the final project have the same number of 
ECTS and each semester has 6 CUs of 5 ECTS. That is, we chose to fix at 5 the number of ECTS for each CU, 
and to adapt the syllabus to the length available. 
 
The document presented in Section 11.1 explains why the Project work is of 40 ECTS. 

 
9.3. Indicação da forma como os docentes foram consultados sobre o método de cálculo das unidades de crédito. 

Ao nível dos docentes do curso discutiu-se a estrutura do mesmo em reuniões de trabalho, tendo-se optado 
pelo formato de 6 unidades curriculares no 1º e 2º semestres, 4 unidades curriculares comuns e 2 unidades 
curriculares específicas ao ramo seleccionado no 1º semestre; 2 unidades curriculares comuns e 4 unidades 
curriculares específicas ao ramo seleccionado no 2º semestre; e no 2º ano dois trimestres para um projecto de 
40 ECTS. No que diz respeito à duração do projecto tomou-se igualmente em linha de conta a opinião dos 
alunos (ver documento apresentado na Secção 11.1). 
 
Note-se que desde a primeira hora se optou por todas as unidades curriculares serem de 5 ECTS, o que facilita 
a articulação entre os diversos ramos do curso. Desta forma, uma vez decidido o nome e o tema de uma dada 
unidade curricular os conteúdos programáticos desta tiveram de ser adaptados ao tempo disponível, em vez 
de se fixar primeiro os conteúdos programáticos e depois decidir o nº de ECTS correspondentes. 

 
9.3. Indication of the way the academic staff was consulted about the method for calculating the credit units. 

At the level of the academic staff there were several meetings where it was discussed the structure of this 
course, it was chosen the format of 6 curricular units in the 1st and 2nd semesters, 4 common curricular units 
and 2 curricular units specific to the selected branch in the 1st semester; 2 common curricular units and 4 
curricular units specific to the selected branch in the 2nd semester, and in the 2nd year 2 trimesters for a 
project of 40 ECTS. In what concerns the project duration it was taken into account the opinion of the potential 
students (see document presented in Section 11.1). 
 
Notice that since the first hour it was chosen that all the courses should be of 5 ECTS, which facilitates the 
articulation between the various branches of the course. Thus, once decided the name and theme of a given 
curricular unit the syllabus had to be adapted to the available time, instead of fixing the syllabus first and then 
deciding the number of ECTS. 

 

10. Comparação com ciclos de estudos de referência no 
espaço europeu 

10.1. Exemplos de ciclos de estudos existentes em instituições de referência do Espaço Europeu de Ensino 
Superior com a duração e estrutura semelhantes à proposta. 

No EEES existem cursos semelhantes, normalmente com enfoque mais acentuado na combinação das 
telecomunicações com informática, estando a multimédia mais orientada para a componente tecnológica em 
detrimento da produção. A duração varia de 60 a 120 ECTS. 
 
120 ECTS: 
Multimédia da FEUP, 4 ramos (Cultura e Artes, Educação, Música Interactiva e Design de Som, Tecnologias), 
UCs de 7.5 ECTS, projecto/dissertação 60 ECTS 
Som e Imagem da UCP, 4 ramos (Animação por Computador, Artes Digitais, Cinema e Audiovisual, Design de 
Som). 
Engenharia de Telecomunicações e Informática do ISCTE, UCs cobrem áreas da Segurança, Informática, e 
Telecomunicações; UCs de 6 ECTS, projecto 42 ECTS 
Engenharia Informática da Univ. Minho (dissertação 45 ECTS) 
Telecommunications Engineering da Univ. de Middlesex (120 ECTS mas 1 ano full-time ou 2 anos part-time) 
 
60 ECTSs: 
Advanced Sciences of Modern Telecommunications da Univ. de Valencia, 3 ramos (Multimedia 
Communications, Advanced Networks, Advanced Communications) 

 
10.1. Examples of study cycles offered in reference institutions of the European Area of Higher Education with 
similar duration and structure to the proposed study cycle. 

In the EAHE there are similar courses, usually with sharper focus on the combination of telecommunications 
and informatics, with the multimedia component more oriented towards technology to the detriment of 
production. The duration varies from 60 to 120 ECTS. 
 
120 ECTS: 
Multimedia, FEUP, 4 branches (Culture and Arts, Education, Interactive Music and Sound Design, 
Technologies), CUs 7.5 ECTS, project / dissertation 60 ECTS 
Sound and Image, UCP, 4 branches (Computer Animation, Digital Arts, Cinema and Audiovisual, Sound 
Design) 
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Telecommunications and Computer Engineering at ISCTE, CUs cover areas of Security, Informatics and 
Telecommunications; CUs 6 ECTS, 42 ECTS project 
Computer Engineering, Univ. Minho (thesis 45 ECTS) 
Telecommunications Engineering, Univ. Middlesex (120 ECTS but 1 year full-time or 2 years part-time) 
 
60 ECTSs: 
Advanced Sciences of Modern Telecommunications, Univ. Valencia, 3 branches (Multimedia Communications, 
Advanced Networks, Advanced Communications) 

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

No Espaço Europeu de Ensino Superior existem diversos mestrados com objectivos e características 
semelhantes, a maior parte deles cobrindo as áreas da informática e das telecomunicações (alguns deles 
cobrem somente uma das áreas outros permitem especializações em ambas as áreas, e alguns cobrem as 
áreas da informática, telecomunicações e multimédia). Existem igualmente mestrados específicos para a área 
da segurança e mestrados que combinam a segurança com a informática e as telecomunicações. 
 
Quando comparado com alguns ciclos de estudo do Espaço Europeu de Ensino Superior, o ramo de 
telecomunicações deste mestrado tem uma menor componente em unidades curriculares da área da 
electrónica propriamente dita, como sistemas digitais, fotónica ou eletromagnetismo, compensando-se no 
entanto esse menor enfoque com uma maior insistência no planeamento, implementação e operação de redes 
e criação de serviços e conteúdos específicos para redes de nova geração (abrangendo todo o espectro deste 
tipo de redes), complementando ainda esta formação com as componentes de investigação científica e 
relacionadas com modelos de negócio e regulamentação. Por outro lado, a forte componente laboratorial 
deste mestrado é notoriamente superior às dos ciclos de estudo congéneres, uma vez que é apoiada por 
infraestruturas de simulação como o laboratório MPLS do ISMAI ou infraestruturas em produção como a rede 
aberta da Cidade do Porto. Trata-se portanto de opções tomadas de forma consciente, no sentido de dotar os 
estudantes de capacidades de rapidamente integrar o mercado de trabalho, preenchendo-se as lacunas que se 
fazem sentir nas redes de nova geração já implementadas e em implementação quer no cenário nacional quer 
internacional. Dado o longo período de vida útil destas tecnologias (na ordem da dezena de anos), os 
conhecimentos adquiridos não correrão o risco de ficarem obsoletos. 
 
Na área da multimédia o mestrado da FEUP que possui igualmente 4 ramos, e é promovido por 5 faculdades 
(Letras, Ciências, Economia, Belas Artes), tem objectivos muito semelhantes (criar competências nos novos 
media, partilha de culturas distintas entre os elementos de equipas de trabalho constituídas no âmbito de 
disciplinas e de workshops; projectos de especialização e de investigação multidisciplinares e 
interdisciplinares). 

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

In the European Area of Higher Education there are several masters with similar objectives and characteristics, 
most of them covering the areas of information technology and telecommunications (some of them cover only 
one of the areas, others allow specializations in both areas, and some cover the areas of informatics, 
telecommunications and multimedia). There are also masters specific to the area of security and masters that 
combine security with information technology and telecommunications. 
 
When compared with some courses of study of the European Area of Higher Education, the 
telecommunications branch of this Master has a smaller component in courses in the area of electronics, 
digital systems, photonics and electromagnetism, offsetting this is however a greater emphasis on planning, 
implementation and operation of networks and creation of content and services specific to next generation 
networks (covering the whole spectrum of such networks), yet complementing this training with the 
components of scientific research, business models and regulation. On the other hand, the strong laboratory 
component of this master is notoriously higher than those of similar courses of study, since it is supported by 
infrastructure such as the simulation MPLS laboratory of ISMAI and infrastructures in production use such as 
the open access network of Oporto. It was therefore a conscious choice, in order to equip students with skills 
to quickly integrate the labor market, filling in the gaps that are being felt in next generation networks already 
in place and implemented both on the national scene and internationally. Given the long life span of these 
technologies (in the order of ten years), the knowledge gained will not run the risk of being soon obsolete. 
 
In the area of multimedia the master's degree from FEUP which also has four branches, and is promoted by 5 
faculties (Arts, Sciences, Economics, Fine Arts), has very similar objectives (build skills in new media, sharing 
of cultures between different team elements working within established curricular units and workshops, 
specialization and research projects of a multidisciplinary and interdisciplinary nature). 

 

11. Estágios e Períodos de Formação em Serviço 

11.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço (quando 
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aplicável) 

Anexo VI - Protocolos de Cooperação 

Anexo VI - Diversas entidades (apresentam-se 19 temas de projectos) 

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Diversas entidades (apresentam-se 19 temas de projectos) 

 
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

11.1.2._propostasTemasMestradoTiCM.pdf 

Anexo VII. Mapas de distribuição de estudantes 

11.2. Anexo VII. Mapas de distribuição de estudantes. 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> 

 

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

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

O ISMAI tem ligação directa por fibra óptica ao Porto, e este por sua vez está interligado com as restantes 
redes necessárias aos temas propostos para os trabalhos de projecto (Secção 11.1), pelo que todos os 
trabalhos dos estudantes podem ser executados a partir do ISMAI. 
 
O ISMAI em parceria com a Associação Porto Digital e a Alcatel-Lucent criou no ISMAI em 2010 um centro 
avançado de certificação profissional em telecomunicações com equipamento cujo valor comercial é superior 
a 600.000 euros. 
 
Dado o responsável pela rede aberta do Porto ser igualmente o director geral da Associação Porto Digital 
(APD) e o docente responsável por este mestrado, existe a garantia de que a APD tudo fará no sentido de 
potenciar aos estudantes o acesso à rede e que os conteúdos e serviços criados serão distribuídos na rede. 
Sendo estratégico para a APD fomentar o aparecimento de conteúdos e serviços, trata-se de uma parceria 
equilibrada, o que lhe permite ter uma sustentabilidade de longo prazo. 

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

ISMAI is directly connected by fiber optic to Oporto, and Oporto in turn is interconnected with the other 
networks necessary to the themes proposed for the project work (Section 11.1), therefore all student work can 
be executed from ISMAI. 
 
ISMAI in partnership with the Porto Digital Association (APD) and Alcatel-Lucent created in 2010 in ISMAI an 
advanced center for professional certification in telecommunications, the lab has equipment whose market 
value is greater than 600,000 euros. 
 
Given that the person in charge of the open access network of Oporto is also general manager of APD and the 
teacher responsible for this master, there is a guarantee that APD will do everything to allow the students to 
access the network and that the digital contents and services will be created and distributed or deployed on 
the network. As it is strategic for APD to foster the emergence of digital content and services, it is a balanced 
partnership, thus allowing it to have a long-term sustainability. 

 

11.4. Orientadores cooperantes 

Anexo VIII. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por 
acompanhar os estudantes 

11.4.1 Anexo VIII. 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. 
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<sem resposta> 

 

Anexo IX. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço 

<sem resposta> 

12. Análise SWOT do novo ciclo de estudos 

12.1. Apresentação dos pontos fortes. 
Ser um mestrado com componentes multi-disciplinares e uma forte componente prática. Ainda que o tema 
sejam as redes abertas de nova geração as competências obtidas neste curso estão alinhadas com o título do 
mestrado, não sendo de forma alguma excessivamente específicas nem perenes. 
 
A qualificação académica do corpo docente. No início do próximo ano lectivo 2 dos 4 mestres do corpo 
docente devem ter obtido o grau de doutor, um na área da comunicação multimédia (tese já entregue) e o 
outro na área das telecomunicações, a ser assim o corpo docente passaria a ser constituído por 17 doutores e 
2 mestres. 
 
A existência de uma rede aberta de telecomunicações na cidade do Porto, rede à qual o ISMAI está 
directamente ligado e que é gerida por 4 docentes do ISMAI. É igualmente de salientar a parceria com um 
fabricante de equipamentos de telecomunicações que colocou no ISMAI e no âmbito deste curso uma 
certificação profissional de alto nível que até ao momento não existia na península ibérica. 

 
12.1. Strengths. 

It is a multi-disciplinary MSc with a strong practical component. Although the master's theme is next 
generation open access networks the skills gained in this course are aligned with the title of the master, not 
being by any measure overly specific or perennial. 
 
The staff academic qualifications. In the next school year 2 of the 4 teachers with masters will probably have 
obtained a doctoral degree, one in the area of multimedia communication (thesis already delivered) and the 
other in the area of telecommunications, and if that happens the academic staff becomes composed of 17 PhD 
and 2 MSc. 
 
The existence of an open access telecommunications network in the city of Oporto, a network directly linked to 
ISMAI and run by 4 teachers from ISMAI. It is also worth highlighting the partnership with a manufacturer of 
telecommunications equipment that puts at ISMAI and in the scope of this course a high-level professional 
certification hitherto unavailable in the Iberian peninsula. 

 
12.2. Apresentação dos pontos fracos. 

Apesar de terem sido 4 dos docentes do ISMAI quem obteve financiamento, construiu, gere e planeia as 
expansões futuras da rede aberta de telecomunicações do Porto, que já é um serviço crítico da cidade 
(serviços municipais, universidades, polícia, bombeiros, protecção civil, hospitais, etc) e se encontra em 
franca expansão, à data de hoje ainda poucos docentes deste curso possuem doutoramento em 
telecomunicações. Isto é parcialmente compensado por o tema do mestrado dum docente ter sido a 
implementação da rede da cidade do Porto, e por outro docente no início de 2012 ter provavelmente terminado 
o seu doutoramento em telecomunicações. 
 
O mestrado possui 4 áreas de especialização pelo que para ser economicamente viável e simplificar a sua 
logística não possui unidades curriculares optativas, os estudantes mal se inscrevem têm de imediato de 
escolher a sua área de especialização e não podem, mesmo que lhes interesse, frequentar unidades 
curriculares dos outros ramos. 

 
12.2. Weaknesses. 

Despite being 4 teachers from ISMAI who obtained financing, built, manage and plan the future expansion of 

11.4.2. Anexo IX. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclo de estudos de 
formação de professores) / 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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the open access network of Oporto, which is already a critical service of the city (municipal services, 
universities, police, firefighters, civil protection, hospitals, etc) and is expanding, as of today few of the 
teachers of this course have a PhD in telecommunications. This is partially offset by the theme of one of the 
teachers MSc thesis having been the implementation of the open access network of the city of Oporto, and by 
another teacher having until the beginning of 2012 probably completed a PhD in telecommunications. 
 
This MSc degree has 4 areas of specialization (4 branches) therefore to be economically viable and to simplify 
the logistics it has no optional courses, upon registration the students have immediately to choose their area 
of specialization and cannot, even if they are so inclined, attend curricular units from the other branches of this 
MSc 

 
12.3. Apresentação das oportunidades criadas pela implementação. 

As redes abertas de nova geração permitem o lançamento de projectos empresariais com baixo custo de 
investimento, a empresa em vez de ter de investir na rede paga somente ao proprietário da rede uma taxa por 
cliente, desta forma colocando ao alcance de muitos aquilo que em condições normais lhes estaria vedado. 
Isto abre caminho para que alguns estudantes do mestrado possam tentar converter o seu projecto de 
mestrado num projecto empresarial. 
 
O ISMAI é o promotor do CEITEC - Centro de Empreendedorismo ISMAI/TecMaia, instalado no TecMaia - 
Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, cujo objectivo fundamental é alavancar projectos de desenvolvimento 
e promoção de empreendedores, pelo que os estudantes deste curso possuem um ambiente propício à 
eventual concretização dos seus projectos. 
 
Consolidando 3 mestrados num só fortalece-se o trabalho conjunto do corpo docente, abrindo caminho para a 
criação de massa crítica na área das tecnologias da informação e da comunicação multimédia. 

 
12.3. Opportunities. 

Next generation open access networks allow launching business projects with a low investment cost, the 
company instead of having to invest in the network only pays the network owner a fee per client, thus placing 
within reach of many what in normal conditions would be untenable. This opens the way for some students of 
this master to try to convert their master projects into a business project. 
 
ISMAI is the promoter of CEITEC - Entrepreneurship Center ISMAI / TecMaia, located in TecMaia - Park of 
Science and Technology of Maia, whose ultimate aim is to leverage development projects and to promote 
entrepreneurs, so this course's students have a propicious environment for the eventual realization of their 
projects. 
 
Consolidating three Masters into one strengthens the joint work of the faculty staff, making way for the 
creation of critical mass in the area of information technologies and multimedia communication. 

 
12.4. Apresentação dos constrangimentos ao êxito da implementação. 

O mestrado conclui-se com o desenvolvimento de um projecto que seja passível de ser colocado em produção 
numa rede real, o que coloca nos estudantes uma pressão para uma capacidade de concretização que pode 
não estar ao alcance de todos. Isto pode impedir alguns estudantes de conseguirem completar o mestrado. 
 
A rede aberta de telecomunicações da cidade do Porto no seu estado actual encontra-se na proximidade 
geográfica da esmagadora maioria dos locais da cidade, mas o número de entidades e locais ligados à rede 
ainda é limitado (na ordem das centenas no mercado empresarial e na ordem dos milhares no mercado 
residencial), pelo que somente alguns tipos de projectos dos estudantes podem à data de hoje serem 
convertidos em projectos empresariais economicamente viáveis. E dada a conjuntura económica actual a 
expansão da rede pode acontecer a um ritmo mais reduzido do que o que está actualmente previsto. 

 
12.4. Threats. 

This MSc concludes with the development of a project that is likely to be put into production in a real network, 
this puts a pressure on the students achievements that may not be for everyone. This may prevent some 
students from being able to complete the Masters. 
 
The open access network of the city of Oporto in its current state is in the near proximity of the overwhelming 
majority of the city points, but the number of entities and sites connected to the network is still limited (in the 
hundreds in the business market and in the thousands in the residential market), so that only certain types of 
students projects as of today can be converted into projects that are economically viable. And given the 
current economic situation the expansion of the network can happen at a slower rate than what is currently 
anticipated. 

 
12.5. CONCLUSÕES 

Com este mestrado o ISMAI posiciona-se de uma forma credível no mercado da criação de recursos humanos 
qualificados na área das redes de nova geração e da produção de conteúdos digitais. Trata-se de uma área 
considerada estratégica quer pelo Governo Português quer pela União Europeia, e o ISMAI aproveitou as suas 
vantagens competitivas tendo nomeadamente: 

Page 111 of 112NCE/11/01721 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

2011-10-18http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=ad6606fe-5a18-3d51...



 
1- Negociado com sucesso com a Alcatel-Lucent a criação no ISMAI de um centro de certificação profissional 
de alto nível (Alcatel Lucent Service Routing Certification) alinhado com o currículo das licenciaturas e 
mestrados. A negociação demorou 14 meses e ficou concluída em Novembro 2010, incluiu a criação no ISMAI 
dum laboratório avançado de redes com equipamento com valor comercial superior a 600.000 euros. Na 
Europa para além da Maia existem centros na Bélgica (Antuérpia), Inglaterra (Newport) e França (Paris e 
Lannion), o que significa que um europeu que pretenda obter uma certificação da Alcatel-Lucent tem de se 
deslocar por um período de algumas semanas a um destes locais. Fora da Europa existem centros na Índia em 
Bangalore, Chennai, Gurgaon e Mombai; no México na Cidade do México; na Austrália em Melbourne e 
Sydney; no Canadá em Otava; nos Estados Unidos no Texas, e na China em Xangai. 
 
2- Apesar da rede da cidade do Porto ligar diversas instituições públicas e privadas, incluindo nomeadamente 
ao nível do ensino dois terços das escolas EB1, a Universidade do Porto, o Instituto Politécnico do Porto e a 
Universidade Católica, somente o ISMAI apesar de se encontrar na Maia está a tentar produzir conteúdos 
digitais e serviços para essa rede. Aproveitando-se do facto de através do TecMaia - Parque de Ciência e 
Tecnologia da Maia, ao qual se encontra ligado por fibra óptica, se conseguir ligar à rede da cidade do Porto, e 
do facto da rede ter sido concebida e ser gerida por docentes do ISMAI, o ISMAI tem vindo a desenvolver os 
acordos, parcerias e cursos que permitem alavancar esta rede, e em simultâneo garantir que os alunos que 
concluam com sucesso os cursos leccionados pelo ISMAI nestas áreas tenham as competências científicas e 
profissionais que os tornem não só empregáveis como também potencialmente criadores de projectos 
empresariais. 
 
Num contexto mais lato este mestrado permite aos estudantes obterem competências avançadas na área das 
TICs e na área do audiovisual e da comunicação multimédia, funcionando o tema das redes abertas de nova 
geração como um pretexto para garantir que a formação é suficientemente prática para poder ser concretizada 
em projectos que possam ser colocados em produção numa rede crítica da segunda maior cidade do país. 
 
Dada a experiência do corpo docente, que já deu provas ao conceber, operacionalizar e gerir esta rede, o 
maior desafio associado a este curso é se o ISMAI vai conseguir atrair alunos com as competências, a 
dedicação e a coragem para contribuirem de uma forma significativa para o avanço do conhecimento e a 
criação de riqueza. 

 
12.5. CONCLUSIONS 

With this Masters ISMAI positions itself as a credible player in the production of skilled manpower in the area 
of next generation networks and the production of digital contents. This is an area considered strategic by the 
Portuguese government and the European Union and ISMAI is pressing its competitive advantages in 
particular by: 
 
1- Successfully negotiating with Alcatel-Lucent the creation at ISMAI of a center for high-level professional 
certification (Alcatel Lucent Service Routing Certification) aligned with the curriculum of undergraduate and 
master's degrees. This deal that took 14 months to negotiate was completed in November 2010, it included the 
creation at ISMAI of a laboratory with advanced networking equipment with a commercial value exceeding 
600,000 euros. In Europe beyond Maia there are centers in Belgium (Antwerp), England (Newport) and France 
(Paris and Lannion), which means that a European who wishes to obtain a certification from Alcatel-Lucent has 
to travel for a period of some weeks to one of these sites. Outside Europe there are centers in India in 
Bangalore, Chennai, Gurgaon and Mumbai; Mexico 
in Mexico City; Australia in Melbourne and Sydney, Canada in Ottawa, the United States in Texas, and China in 
Shanghai. 
 
2- Although the network of Porto connects multiple public and private institutions, including in particular in the 
area of education two thirds of the basic schools, the University of Porto, Porto Polytechnic Institute and the 
Catholic University, only ISMAI despite being in Maia's (and not in Oporto) is trying to produce digital contents 
and services for that network. Taking advantage of the fact that through TecMaia - Park of Science and 
Technology of Maia, to which it is connected by fiber optics, it can connect to the network of the city of Oporto, 
and the fact that the network was designed and is managed by faculty from ISMAI, ISMAI has developed 
agreements, partnerships and courses that allow to leverage this network, and simultaneously ensure that 
students who successfully complete 
the courses taught by ISMAI in these areas have professional and scientific skills that make them not only 
employable but also potential creators of business projects. 
 
In a broader context this master allows students to obtain advanced skills in the area of ICTs and in the area of 
audiovisual and multimedia communication, the running theme of next generation open access networks is a 
pretext to ensure that the training is sufficiently practical to be implemented on projects that can be put into 
production use in a critical network in the second largest city in the country. 
 
Given the experience of the faculty staff, which has already shown its capacity to design, build, and manage 
this network, the biggest challenge associated with this course is whether ISMAI is going to be able to attract 
students with the skills, dedication and courage to contribute in a meaningful way to the advancement of 
knowledge and wealth creation. 
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