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CEF/0910/26421 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo
de estudos em funcionamento
Caracterização do ciclo de estudos.
A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Universidade Da Beira Interior
A1.a. Descrição da instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Universidade Da Beira Interior
A2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Faculdade de Engenharia (UBI)
A2.a. Descrição da unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Faculdade de Engenharia
A3. Ciclo de estudos:
Arquitectura
A3. Study cycle:
Architecture
A4. Grau:
Mestre (MI)
A5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Arquitectura
A5. Main scientific area of the study cycle:
Architecture
A6.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 de Março (CNAEF).
580
A6.2. Classificação da área secundária, do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 de Março (CNAEF),
se aplicável.
<sem resposta>
A6.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 de Março
(CNAEF), se aplicável.
<sem resposta>
A7. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
300
A8. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006):
10 Semestres
A8. Duration of the study cycle (art.º 3 DL-74/2006):
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10 Semesters
A9. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
75
A10. Condições de acesso e ingresso:
Um dos seguintes conjuntos:
Desenho ou Geometria Descritiva ou Desenho + História da Cultura e Artes
A10. Entry Requirements:
One of the following sets:
Drawing or Descriptive Geometry or Drawing + History of Culture and Arts

A11. Ramos, opções, perfis...
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):
Não

A11.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ... (se aplicável)
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 organisation of
alternative paths compatible with the structure of the study cycle (if applicable)
Opções/Ramos/... (se aplicável):

Options/Branches/... (if applicable):

<sem resposta>

A12. Estrutura curricular
Anexo I A12.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
A12.1. Study Cycle:
Architecture
A12.2. Grau:
Mestre (MI)
A12.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>
A12.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
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<no answer>

A12.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits that
must be obtained before a degree is awarded
Área Científica / Scientific Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Optativos /
Optional ECTS*

Arquitectura - Architecture

ARQ/ARQ

121

0

Ciências Exactas - Exact Sciences

CEX/CEX

20

0

Ciências Humanas - Human Sciences

CH/CH

30

0

Ciências da Representação - representation Sciences

CR/CR

34

0

Teoria e História da Arquitectura - Theory and History of Architecture

TH/TH

35

0

Construção - Construction

CO/CO

40

0

Urbanismo - Urbanism

U/U

10

0

Construção ou Ciências da Representação ou Urbanismo - Construction
CO/CR/U
or Representation Sciences or Urbanism

0

10

(8 Items)

290

10

A13. Plano de estudos
Anexo II - - 1º Ano - 1º Semestre
A13.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
A13.1. Study Cycle:
Architecture
A13.2. Grau:
Mestre (MI)
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>
A13.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano - 1º Semestre
A13.4. Curricular year/semester/trimester:
1º year - 1º Semester

A13.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares Área Científica /
/ Curricular Units
Scientific Area (1)

Duração / Duration
(2)

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

Desenho I/1/Design I/1

CR/CR

Semestral/Semester 160

OT-64; TP-64

6

-

Geometria I

CEX/CEX

Semestral/Semester 135

PL-32; TP-32

5

-

História de Arte

TH/TH

Semestral/Semester 130

T-48

5

-

Matemática

CDEX/CEX

Semestral/Semester 135

TP-64

5

-

Projecto I/1

ARQ/ARQ

Semestral/Semester 240

OT-96; TP-96

9

-

ECTS

Observações /
Observations (5)
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(5 Items)

Anexo II - - 1º ano - 2º semestre
A13.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
A13.1. Study Cycle:
Architecture
A13.2. Grau:
Mestre (MI)
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>
A13.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano - 2º semestre
A13.4. Curricular year/semester/trimester:
1º year - 2º Semester

A13.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares Área Científica /
/ Curricular Units
Scientific Area (1)

Duração / Duration
(2)

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

ECTS

Observações /
Observations (5)

Desenho I/2

CR/CR

Semestral/Semester 160

OT-64; TP-64

6

-

Geometria II

CEX/CEX

Semestral/Semester 135

PL-32; TP-32

5

-

Materiais

AU/AU

Semestral/Semester 135

PL-16; T-16; TP-32

5

-

Projecto I/2

ARQ/ARQ

Semestral/Semester 240

OT-96; TP-96

9

-

Teoria da Arquitectura I

TH/TH

Semestral/Semester 130

T-48

5

-

(5 Items)

Anexo II - - 2º Ano - 1º Semestre
A13.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
A13.1. Study Cycle:
Architecture
A13.2. Grau:
Mestre (MI)
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>
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A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>
A13.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano - 1º Semestre
A13.4. Curricular year/semester/trimester:
2º Year - 1º Semester

A13.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares Área Científica /
/ Curricular Units
Scientific Area (1)

Duração / Duration
(2)

Antropologia

CH/CH

Semestral/Semester 135

T-48

5

-

Desenho II/1

CR/CR

Semestral/Semester 160

OT-64; TP-64

6

-

História da Arquitectura I TH/TH

Semestral/Semester 135

T-48

5

-

Projecto II/1

Semestral/Semester 240

OT-96; TP-96

9

-

Semestral/Semester 130

T-64

5

-

ECTS

Observações /
Observations (5)

ARQ/ARQ

Teoria da Arquitectura II TH/TH

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

ECTS

Observações /
Observations (5)

(5 Items)

Anexo II - - 2º Ano - 2º Semestre
A13.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
A13.1. Study Cycle:
Architecture
A13.2. Grau:
Mestre (MI)
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>
A13.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano - 2º Semestre
A13.4. Curricular year/semester/trimester:
2º Year - 2º Semester

A13.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares Área Científica /
/ Curricular Units
Scientific Area (1)

Duração / Duration
(2)

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

Desenho II/2

CR/CR

Semestral/Semester 160

OT-64; TP-64

6

-

Geodinâmica

AU/AU

Semestral/Semester 135

TP-48

5

-

História da Arquitectura
II

TH/TH

Semestral/Semester 135

T-48

5

-

Projecto II/2

ARQ/ARQ

Semestral/Semester 240

OT-96; TP-96

9

-
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Semestral/Semester 130

T-64

5

-

ECTS

Observações /
Observations (5)

5

-

(5 Items)

Anexo II - - 3º Ano - 2º Semestre
A13.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
A13.1. Study Cycle:
Architecture
A13.2. Grau:
Mestre (MI)
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>
A13.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Ano - 2º Semestre
A13.4. Curricular year/semester/trimester:
3º Year - 2º Semester

A13.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares Área Científica /
/ Curricular Units
Scientific Area (1)

Duração / Duration
(2)

Concepção de
Estruturas

Semestral/Semester 135

AU/AU

Horas Trabalho /
Horas Contacto /
Working Hours (3) Contact Hours (4)
PL-32; T-32

Física das Construções

AU/AU

Semestral/Semester 135

PL-32; T-32

5

-

Geografia Humana

CH/CH

Semestral/Semester 130

TP-48

5

-

Projecto III/2

ARQ/ARQ

Semestral/Semester 265

OT-128; TP-96

10

-

Redes e Instalações

AU/AU

Semestral/Semester 135

TP-48

5

-

(5 Items)

Anexo II - - 3º Ano - 1º Semestre
A13.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
A13.1. Study Cycle:
Architecture
A13.2. Grau:
Mestre (MI)
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
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<sem resposta>
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>
A13.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Ano - 1º Semestre
A13.4. Curricular year/semester/trimester:
3º Year - 1º Semester

A13.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares Área Científica /
/ Curricular Units
Scientific Area (1)

Duração / Duration
(2)

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

ECTS

Observações /
Observations (5)

Construção

AU/AU

Semestral/Semester 135

Estática e Resistência
dos Materiais

PL-32; TP-32

5

-

AU/AU

Semestral/Semester 135

PL-32; T-32

5

-

Geotecnia
História da Arquitectura
III

AU/AU

Semestral/Semester 130

TP-48

5

-

TH/TH

Semestral/Semester 135

T-48

5

-

Projecto III/1

ARQ/ARQ

Semestral/Semester 265

OT-128; TP-96

10

-

ECTS

Observações /
Observations (5)

5

-

(5 Items)

Anexo II - - 4º Ano - 1º Semestre
A13.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
A13.1. Study Cycle:
Architecture
A13.2. Grau:
Mestre (MI)
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>
A13.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º Ano - 1º Semestre
A13.4. Curricular year/semester/trimester:
4º Year - 1º Semester

A13.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares Área Científica /
/ Curricular Units
Scientific Area (1)

Duração / Duration
(2)

Desenho Urbano

Semestral/Semester 135

U/U

Horas Trabalho /
Horas Contacto /
Working Hours (3) Contact Hours (4)
TP-48
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Métodos Quantitativos

CEX/CEX

Semestral/Semester 135

TP-48

5

-

Projecto IV/1

ARQ/ARQ

Semestral/Semester 265

OT-112; TP-112

10

-

Sistemas de Informação
CR/CR
Geográfica

Semestral/Semester 135

T-32; TP-32

5

-

Sociologia

Semestral/Semester 130

TP-64

5

-

CH/CH

(5 Items)

Anexo II - - 4º Ano - 2º Semestre
A13.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
A13.1. Study Cycle:
Architecture
A13.2. Grau:
Mestre (MI)
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>
A13.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º Ano - 2º Semestre
A13.4. Curricular year/semester/trimester:
4º Year - 2º Semester

A13.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Duração / Duration Horas Trabalho / Horas Contacto /
Observações /
ECTS
Scientific Area (1) (2)
Working Hours (3) Contact Hours (4)
Observations (5)

Economia e Gestão

CH/CH

Semestral/Semester 130

TP-64

5

-

Percepção e Imagem

CR/CR

Semestral/Semester 135

TP-48

5

-

Planeamento Urbano

U/U

Semestral/Semester 135

PL-16; T-16; TP-16 5

-

Projecto IV/2

ARQ/ARQ

Semestral/Semester 265

OT-112; TP-112

10

-

Recuperação do Património
ARQ/ARQ
e Requalificação Urbana

Semestral/Semester 135

PL-32; TP-32

5

-

(5 Items)

Anexo II - - 5º Ano - 1º Semestre
A13.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
A13.1. Study Cycle:
Architecture
A13.2. Grau:
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Mestre (MI)
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>
A13.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º Ano - 1º Semestre
A13.4. Curricular year/semester/trimester:
5º Year - 1º Semester

A13.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares Área Científica /
/ Curricular Units
Scientific Area (1)

Duração / Duration
(2)

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

Construção Sustentável AU/AU

Semestral/Semester 135

PL-16; TP-48

5

Optativa/Optional

Direito

CH/CH

Semestral/Semester 130

T-48

5

-

Domótica

AU/AU

Semestral/Semester 135

TP-48

5

Optativa/Optional

Ergonomia

CR/CR

Semestral/Semester 135

OT-15; TP-45

5

Optativa/Optional

Estética e Criticismo

CH/CH

Semestral/Semester 135

OT-15; TP-45

5

-

Habitat Rural

U/U

Semestral/Semester 135

TP-48

5

Optativa/Optional

Ordenamento e
Ambiente

U/U

Semestral/Semester 135

TP-64

5

Optativa/Optional

ECTS

Observações /
Observations (5)

Paisagismo

U/U

Semestral/Semester 135

TP-64

5

Optativa/Optional

Projecto V/1

ARQ/ARQ

Semestral/Semester 265

OT-112; TP-112

10

-

(9 Items)

Anexo II - - 5º Ano - 2º Semestre
A13.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
A13.1. Study Cycle:
Architecture
A13.2. Grau:
Mestre (MI)
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>
A13.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º Ano - 2º Semestre
A13.4. Curricular year/semester/trimester:
5º Year - 2º Semester

15/03/2017 20:49

CEF/0910/26421 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de estud...

10 de 166

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=53e426bf-b71...

A13.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Duração / Duration Horas Trabalho / Horas Contacto /
Observações /
ECTS
Scientific Area (1) (2)
Working Hours (3) Contact Hours (4)
Observations (5)

Dissertação/Projecto

ARQ/ARQ

Semestral/Semester 800

OT-96

30

-

(1 Item)

Perguntas A14 a A15
A14. Regime de funcionamento:
Diurno
A14.1. Se outro, especifique:
<sem resposta>
A14.1. If other, specify:
<no answer>
A15. Docente responsável pela coordenação do ciclo de estudos (a respectiva Ficha Curricular deve ser apresentada no
Anexo VIII)
Luís Miguel de Barros Moreira Pinto

A16. Estágios e Períodos de Formação em Serviço
A16.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço
Anexo III - Protocolos de Cooperação
Anexo III A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
<sem resposta>
A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
<sem resposta>

Anexo IV. Mapas de distribuição de estudantes
A16.1.3. Anexo IV. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio.(PDF, máx. 100kB)
Documento com o planeamento da distribuição dos estudantes pelos locais de formação em serviço demonstrando a
adequação dos recursos disponíveis.
<sem resposta>

A16.2. Recursos próprios da instituição para acompanhamento efectivo dos seus estudantes no período
de estágio e/ou formação em serviço.
A16.2. Indicação dos recursos próprios da instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos estágios
e períodos de formação em serviço.
<sem resposta>

15/03/2017 20:49

CEF/0910/26421 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de estud...

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=53e426bf-b71...

A16.2. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training periods.
<no answer>

A16.3. Orientadores cooperantes
Anexo V. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por acompanhar os
estudantes (PDF, máx. 100kB).
A16.3.1. Anexo V. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB)
Documento com os mecanismos de avaliação e selecção dos monitores de estágio e formação em serviço, negociados
entre a instituição de ensino e as instituições de formação em serviço.
<sem resposta>

Anexo VI. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclos de estudos de formação de
professores).
A16.3.2. Anexo VI. 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

<sem resposta>

Pergunta A17
A17. Observações:
O Curso encontra-se registado na DGES/MCTES com o numero 9257.
O curso foi elaborado com base nos termos do Despacho n.º 7287-B/2006 (2.a série), do Ministro da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior, publicado no diário da República de 31 de Março de 2006,
Para o desenvolvimento de competências profissionais reconhecidas o estudante deverá completar o ciclo de estudos
integrado, além dos 180 créditos dos 6 primeiros semestres; que é composto por mais 4 semestres, o último das quais
corresponde a uma dissertação de mestrado. O que, virá a perfazer um total de 300 ECTS, correspondentes ao grau de
Mestre em Arquitectura.
Em termos gerais, o objectivo fundamental do ciclo de estudos, de assegurar uma especialização em Arquitectura , é
atingido de uma forma gradual e integral, iniciando-se com o aprofundamento de matérias de base, prolongando-se
através da aprendizagem das ciências da Arquitectura acompanhada por uma iniciação à actividade de investigação e
terminando com o treino em aplicações, pesquisa individual de soluções de Arquitectónicas, trabalhos de síntese e
projectos, com especialização profunda em domínios específicos.
As “horas de contacto” correspondem a espaços de tempo em que se levantam as questões e se lançam as pistas para
a forma de as abordar. Os alunos devem posteriormente, através de trabalho autónomo, consultas com os docentes ou
trabalho laboratorial procurar os meios necessários para atingir as competências pré-estabelecidas. Desta forma se
estimulam as capacidades intelectuais dos alunos e se torna possível um tipo de aprendizagem baseado no
desenvolvimento de competências e não na mera aplicação de rotinas. O volume semanal de horas de aula é de cerca
de 20, correspondendo no final de cada semestre a cerca de 40 % do número total de 800 horas de trabalho mínimo de
cada aluno.
As primeiras etapas correspondem a uma forte componente nas áreas das ciências da de base e de certas ciências da
Arquitectura. Constituem uma fase de índole marcadamente formativa que tem por objectivo fornecer, com às áreas
científicas de arquitectura, informação quantitativa sobre os sistemas básicos de arquitectura.
Nas etapas seguintes, até ao final do 6.º semestre, o aluno completará a aquisição de todas as competências em
ciências básicas e em ciências de arquitectura, de forma a permitir receber formação alargada em Arquitectura.
Nos 3 semestres seguintes, a formação geral em arquitectura é complementada com uma forte componente de projecto
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e de formação avançada. O aluno deverá então ficar preparado para efectuar a síntese de conhecimentos adequados
ao pleno exercício da profissão ao nível de Planeamento, Concepção, Projecto, Construção, Fiscalização, Reabilitação,
Manutenção e Gestão.
O último semestre (10º)será totalmente dedicado à dissertação de mestrado a qual deverá possuir um carácter
integrador e/ou inovador para o conhecimento.
A17. Observations:
The course is recorded in DGES/MCTES with the number 9257.
The course was developed based on the terms of Decree No. 7287-b/2006 (2nd series), the Minister of science,
technology and higher education, published in the journal of the Republic of March 31, 2006, for the development of
professional skills recognised the student must complete integrated studies cycle, in addition to the 180 credits 6 first
semesters; which is composed of 4 semesters, the last of which corresponds to a master's dissertation. What will make
up a total of 300 ECTS, corresponding to the degree of master in architecture. In general terms, the fundamental
objective of the cycle of studies, ensure a specialization in architecture is reached gradually and integral, starting with
the deepening of basic subjects, running through the teaching of science in architecture accompanied by initiating
research activity and ending with training in applications, search individual Architectural solutions, work on synthesis
and projects, with deep expertise in specific areas. The "hours of contact" correspond to periods in which the issues
and branching avenues to address them. Students must subsequently through autonomous work, consultations with
the teachers or laboratory work seeking the means necessary to achieve pre-established skills. To stimulate the
intellectual capacities of students and a type of learning based on skills development and not on mere implementation
of routines. The volume weekly hours classroom is around 20, at the end of each semester to approximately 40% of the
total number of 800 hours of work a minimum of each student. The first steps correspond to a strong component in the
areas of basic science and certain science of architecture. Constitute a stage of a distinctly placements which aims to
provide, with the scientific areas of architecture, quantitative information on basic architecture systems. In the
following steps until the end of the 6th semester, the student completes the acquisition of all powers in basic sciences
and science of architecture, receive training extended architecture. In 3 semesters following, general training in
architecture is complemented with a strong component design and advanced training. The student should then be
prepared to make the synthesis of knowledge appropriate to the full exercise of the profession to the level of planning,
design, design, construction, supervision, rehabilitation, maintenance and management. The last half (10) will be
completely dedicated to masters dissertation which should have a reseller and/or innovative knowledge.

1. Objectivos do ciclo de estudos
1.1. Objectivos definidos para o ciclo de estudos.
Implementar uma metodologia de ensino/aprendizagem inovadora, com recurso à auto-aprendizagem, seminários de
investigação e acompanhamento de docentes-tutores;
Valorizar a informação sobre matérias de tecnologia na construção;
Reforçar a componente prática experimental da arquitectura;
Articular a concepção, construção e execução de projectos;
Privilegiar uma formação específica sobre construção, durabilidade, patologia da construção e conforto ambiental.
Os Mestres em Arquitectura da UBI serão responsáveis pela integração harmoniosa das actividades humanas no
território, valorizando o património construído e o ambiente. Estarão aptos a trabalhar nos seguintes domínios:
Edificação, urbanismo, concepção e desenho do quadro espacial da vida da população;
Estudos, projectos, planos e actividades de consultoria;
Gestão e direcção de obras;
Planificação, coordenação e avaliação de projectos de arquitectura.
1.1. Study cycle's objectives.
Implement a methodology for teaching/learning innovative, with recourse to self-learning, research seminars and
accompanying teachers-tutors; Enhance information on matters of technology in construction; Strengthening
experimental architecture practice component; Articulate the design, construction and implementation of projects;
Favouring a specific training on construction, durability, pathology of environmental construction and comfort.
Masters in architecture from UBI will be responsible for the smooth integration of human activities in the territory,
valuing the built heritage and the environment. Will be able to work in the following areas: Construction, urbanism,
design and drawing of space frame of life of the population; Studies, projects, plans and consulting activities;
Management and direction of works; Planning, coordination and evaluation of architecture projects.
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1.2. Demonstração de que os objectivos definidos se enquadram na missão e objectivos da instituição.
São objectivos da UBI:
Valorizar as actividades dos seus investigadores, docentes e funcionários, estimular a formação intelectual e
profissional dos seus estudantes e assegurar as condições para que os cidadãos devidamente habilitados tenham
acesso ao ensino superior e à aprendizagem ao longo da vida;
Promover a mobilidade efectiva dos seus estudantes e diplomados, tanto a nível nacional como internacional,
designadamente no espaço europeu de ensino superior;
Participar, isoladamente ou através das suas unidades orgânicas, em actividades de ligação à sociedade, tanto de
difusão e transferência de conhecimentos, como de valorização do conhecimento científico;
Pressupostos definidores do seu ser e princípios normativos do seu agir:
O ensino de qualidade associado a investigação de mérito internacionalmente reconhecido;
A autonomia de ensinar, aprender e investigar;
A qualificação dos cidadãos ao longo da vida.
A fim de dar cumprimento a tais princípios, a UBI compromete-se a:
Estabelecer uma cultura de avaliação como elemento fundamental para a promoção da qualidade;
Adoptar o mérito científico e pedagógico como critério principal de dignificação das carreiras docente e de
investigação;
Fomentar a interdisciplinaridade e a cooperação interinstitucional; A estratégia de concretização da missão, objectivos
e princípios enunciados encontra-se explicitada no Plano de Acção do Reitor para o quadriénio 2009/2013 que
identifica como principais linhas de acção:Implementar uma cultura de qualidade e certificação global;
Fomentar a aprendizagem centrada no aluno através da adopção de metodologias de ensino-aprendizagem
potenciadoras dessa pedagogia;Implementar uma política científica que privilegie a excelência, numa dimensão
europeia e internacional da investigação em cada área científica e também de forma multidisciplinar;Empreender a
internacionalização como um processo de aprofundamento e integração de uma dimensão internacional e intercultural,
em sede das actividades de ensino-aprendizagem, I&D e prestação de serviços; Dotar a UBI de um sistema de gestão e
governação que garanta uma relação óptima entre os diferentes órgãos, definindo e respeitando as suas
competências, e implementar sistemas de gestão mais eficazes e eficientes.
O Programa Específico de Desenvolvimento da UBI 2010-2014, decorrente do Contrato de Confiança entre o governo e
as instituições universitárias, representadas no Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, assumiu, como
objectivos centrais:Garantir mais formação, para mais alunos; Reforçar a abertura social do ensino superior a novas
camadas de estudantes jovens e à população activa, numa lógica de aprendizagem ao longo da vida; Reforçar a
qualidade e a relevância das formações; A empregabilidade; A ligação cada vez mais íntima entre o Ensino Superior e a
vida económica, social e cultural do País; A internacionalização; O reforço do papel da actividade científica na sua
condução estratégica.
1.2. Demonstration that the study cycle's objectives are compatible with the institution's mission and objectives.
The objectives of the UBI are:
To maximise the activities of its researchers, teaching and non-teaching staff, to encourage the intellectual and
professional development of its students, and to ensure that the qualifying citizens have access to higher education
and lifelong learning; To promote the effective mobility of its students and degree-holders both at national and
international level namely within the European higher education area; To engage, individually or through its organic
units, in outreach activities both of knowledge dissemination and transfer, and of exploitation of scientific knowledge;
Defining assumptions of its existence and as regulatory principles of its actions: A teaching of quality associated with
internationally acknowledged research; The autonomy to teach, learn and research; The lifelong qualification of
citizens.
For the achievement of such principles, the UBI undertakes to the following: To establish a culture of evaluation as a
fundamental element for the promotion of quality; To adopt scientific and pedagogic merit as the main criterion for
dignifying the teaching and research careers; To foster interdisciplinarity and interinstitutional cooperation;
To ensure access to higher education and lifelong learning.
The strategy to accomplish the above mission, objectives and principles is expressed in the Action Plan of the Rector
for the quadrennium 2009/2013 which outlines the following guidelines: To implement a culture of quality and global
certification; To foster student-centred learning through the adoption of teaching and learning methodologies
conducive to that pedagogy; To implement a science policy that promotes excellence in a European and international
dimension of research within each scientific area as well as in a multidisciplinary perspective; To undertake
internationalisation as a process of embedding and integrating an international and intercultural dimension with regard
to teaching and learning, R&D, and rendering of services; To endow the UBI with a system of management and
governance that ensures an optimal relation between different bodies, defining and respecting their competences, and
to implement more effective and more efficient management systems.
In the Specific Programme of Development of the UBI 2010-2014 which derived from the Agreement of Trust between
the government and university institutions represented by the Portuguese Council of University Rectors the following
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were adopted as aims: To ensure more training, for more students; To strengthen the social opening of higher
education to new layers of young students and to the active population, within the framework of lifelong learning; To
strengthen the quality and the relevance of qualifications; The employability; The increasingly close association
between higher education and the country’s economic, social and cultural life; The internationalisation; To strengthen
the role of scientific activity in its strategic conduct.
1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
Os objectivos do curso são divulgados junto dos alunos e docentes: pelos gabinetes de Relações Públicas da
Universidade; pelo balcão virtual; e-conteúdos; através de reuniões com a comissão de curso e ainda com
reuniões periódicas alargadas a alunos, orientadores e restantes docentes.
1.3. Means by which the students and teachers involved in the study cycle are informed of its objectives.
The course objectives are spread to students and teachers by: the Public Relations Office of University; the
virtual desk, “e-conteúdos”; through meetings with the course committee and with periodic meetings, opened
to students, the supervisers and to other teachers.

2. Organização Interna e Mecanismos de Qualidade
2.1 Organização Interna
2.1.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudo, incluindo a sua aprovação, a revisão e
actualização dos conteúdos programáticos e a distribuição do serviço docente.
O 1º Ciclo de Estudos conducente ao Grau de Mestre em Arquitectural está inserido na Faculdade de
Engenharia (Presidente da Faculdade; por inerência preside à Comissão Científica e Pedagógica); no Depart.
de Eng. Civil e Arquitectura (Presidente do Depart. ; por inerência preside à Comissão Científica Departamental
que elabora e propõe a distribuição de Serviço Docente). A jusante Comissão de Curso tem a tutela
pedagógica e científica, com capacidade de propor assuntos deste âmbito à Comissão Científica da
Faculdade, para deliberação e/ou avaliação das propostas emanadas.
O curso entrou em funcionamento a partir do ano lectivo 2005/2006, registado na DGES/MCTES com o numero 9257.
O curso foi elaborado com base nos termos do Despacho n.º 7287-B/2006 (2.a série), do Ministro da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior, publicado no diário da República de 31 de Março de 2006
2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study cycle, including its approval, the syllabus
revision and updating, and the allocation of academic service.
The first cycle of studies leading to Master degree in Architecture is housed in the Faculty of Engineering
(Head of the Faculty; President of the Educational and Scientific Commission); Civil Eng. and Archit. Department
(President of the Scientifical Committee of Depart., is whom prepares and proposes the distribution of the
Educational subjets by the teachers staff). Downstream, Course Committee has the educational and scientific
authority, with the ability to bring matters of this scope to the Scientific Committee of the Faculty for
discussion and / or evaluation of the proposals.
The course was put into operation from the 2005/2006academic year,regist DGES/MCTES number 9257, after application
for registration of suitability to the course according with Despacho n.º 7287-B/2006 (2.a série), do Ministro da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, publicado no diário da República de 31 de Março de 2006
21/12/2007 (DL and No. 74/2006).
2.1.2. Forma de assegurar a participação activa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão que
afectam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.
Os actores neste processo asseguram a participação activa neste processo de tomadas de decisão
directamente através da Comissão de Curso que tutela e acompanha a evolução dos trabalhos dos
Mestrandos, com estrita colaboração dos seus orientadores. Os alunos prepararam uma síntese do trabalho
desenvolvido no decurso do ano lectivo e em reuniões informais de debate científico e pedagógico trocam-se
experiências, e onde se auscultam dificuldades ou virtuosismos. O Director de Curso e a Comissão, estão
sempre disponíveis na tutela individual ou colectiva. Estes actores ainda têm voz nos Conselhos Gerais (UBI e
Faculdade), na Comissão Pedagógica, no Gabinete de Qualidade e ainda através do Provedor do aluno.
2.1.2. Means to ensure the active participation of academic staff and students in decision-making processes that have an
influence on the teaching/learning process, including its quality.
The actors in this process ensure the active participation in decision-making process directly through the
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Course Committee which oversees and monitors the progress of the work of Master students, in close
collaboration with their supervisors. Students prepared a summary of the work during the school year and in
informal meetings of scientific debate and educational experiences are exchanged, and where auscultation
difficulties or virtuosity. The Course Director and the Commission are always available in individual or legal
guardianship. These actors still have a voice in the General Councils (UBI and Faculty) in Educational
Commission, the Office of Quality and also through the student Protector.

2.2. Garantia da Qualidade
2.2.1. Mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos.
Instrumentos de avaliação: (i) questionário aos estudantes que se matriculam pela 1ª vez, que permite a caracterização
dos novos alunos e o apuramento das suas expectativas face ao ciclo de estudos e à universidade; (ii) questionário
aos estudantes, realizado semestralmente, on-line, e que está dividido em três partes (A, B e C), contemplando três
grandes dimensões, cuja análise possibilita a reflexão sobre vários aspectos, nomeadamente, a unidade curricular
(UC), o docente, o ciclo de estudos, os vários anos do ciclo de estudos, o departamento, a faculdade e a própria UBI;
(iii) questionário aos docentes, cujo preenchimento é efectuado após o encerramento do serviço docente semestral e
para cada UC leccionada.
Os serviços de gestão académica, serviços de documentação e apoio a projectos de investigação foram auditados pela
SGS ICS e obtiveram o certificado de conformidade do sistema de gestão de qualidade com a norma NP ISO 9001:2000.
2.2.1. Quality assurance mechanisms for the study cycle.
Evaluation tools: (i) a questionnaire for students who enroll for the first time, which enables to characterize the new
students and to grasp their expectations towards the study cycle and the university; (ii) an online questionnaire for
students, done in each semester, which is divided in three parts (A, B, C) covering three major dimensions that allow
the analysis of several aspects, namely, the curricular unit, the teacher performance, the study cycle, the department,
the faculty and the university itself; (iii) a questionnaire for teachers, which is done at the end of each semester, after
the closing of classes and for each curricular unit.
The services of academic management, documentation, and support to research projects were audited by the SGS ICI
and were awarded the certificate of compliance of the quality management system with the norm NP ISO 9001:2000.
2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na instituição.
O sistema integrado de gestão da qualidade da UBI é coordenado, a nível institucional, pelo Gabinete da Qualidade e,
ao nível das unidades orgânicas, pelas Comissões de Faculdade.
A supervisão da implementação do sistema integrado de gestão da qualidade da UBI cabe ao Gabinete da Qualidade,
instituído pelo Despacho Reitoral n.º 55/2009 de 2 de Novembro e coordenado pela Pró-reitora, Professora Amélia
Augusto. Na vertente de ensino e aprendizagem, o Gabinete da Qualidade desenvolve a sua acção em articulação com
o Vice-reitor para o ensino e a internacionalização e com a responsável pelo Gabinete de Desenvolvimento e Apoio
Educativo. Na vertente da investigação, o Gabinete, tem vindo a colaborar com a Vice-reitora para a investigação,
responsável pelo Instituto Coordenador da Investigação. No que diz respeito aos serviços e à acção social, a
articulação é feita com o Administrador da UBI e dos seus Serviços de Acção Social.
2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution.
The Quality Office is responsible for supervising the implementation of the UBI’s integrated system of quality
management. This office was created by the Rector’s Order no. 55/2009 of 2 November and it is coordinated by the
Pro-rector, Professor Amélia Augusto. In relation to teaching and learning, the Quality Office conducts its work along
with the Vice-rector for teaching and internationalisation and the responsible for the Office of Educational Support and
Development. As for research, the Quality Office has been collaborating with the Vice-rector for research. With regard
to administrative services and social action, there is cooperation with the Administrator of both UBI and UBI’s Social
Services.
2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos.
A informação que sustenta o sistema interno de garantia de qualidade é, a nível central, recolhida pelo Gabinete da
Qualidade e provém de aplicações informáticas concebidas, mantidas e actualizadas pelo Centro de Informática da
UBI, entre as quais se destacam a dos Serviços Académicos, no âmbito do processo de ensino e aprendizagem;
Unidades orgânicas: as Comissões de Faculdade contribuem também para a recolha de informação, acompanhamento
e avaliação periódica dos ciclos de estudos, nas vertentes de ensino-aprendizagem, investigação e
internacionalização.
Investigação: cabe às Comissões de Faculdade produzir relatórios sobre a investigação e resultados da investigação
em cada faculdade; identificar linhas com potencial de investigação interdisciplinar; divulgar os apoios da faculdade à
investigação; propor modos de divulgar a investigação na faculdade e ter informação sobre o número de estudantes de
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doutoramento que têm bolsas de investigação.
2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study cycle.
The information that feeds the internal quality assurance system is centrally collected by the Quality Office. It is
processed by computer tools designed, managed and updated by the Computer Centre of UBI, namely those related to
the Academic Services, in the framework of teaching and learning;
Organic units: the Faculty Committees also contribute for the collection of information, monitoring and periodic
assessment of study cycles, with regard to the dimensions of teaching and learning, research and internationalization.
Research: Faculty Committees are responsible for producing reports addressing research and research results in each
faculty (number of projects, funding institution, research outputs); identifying areas with interdisciplinary research
potential; publicising faculty support for research; suggesting means to disseminate research within the faculty; and
having information on the doctoral students who hold research grants.
2.2.4. Formas de avaliação das qualificações e das competências dos docentes para o desempenho das suas funções.
A avaliação das qualificações e competências dos docentes tem como referenciais o novo Estatuto da Carreira
Docente Universitária e o Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes da UBI (Despacho n.º 17013/2010,
de 10 de Novembro, Diário da República, 2º série, n.º 218), abordado na resposta à questão 4.1.9.
Assim, as qualificações e competências dos docentes são, no caso de recrutamento, avaliadas aquando dos
concursos para as diversas categorias profissionais, nos quais são definidos os requisitos que os candidatos devem
reunir. Os instrumentos contemplados no Regulamento de Avaliação do Desempenho dos Docentes (cf. resposta à
questão 4.1.9.) contribuem para a avaliação periódica e regular das qualificações e competências demonstradas pelos
docentes, permitindo a monitorização e a melhoria do seu desempenho.
2.2.4. Mechanisms for evaluating the academic staff qualifications and competences for the performance of its functions.
The evaluation of academic staff qualifications is based on both the new Statutes of the University Teaching Career and
the Regulation for Evaluating the Performance of the Teaching Staff of UBI (Order no. 17013/2010, of 10 November,
Official Gazette, 2nd series, no. 218) referred to in the answer to question 4.1.9.
Thus, the academic staff qualifications and competences are, in case of recruitment, evaluated when vacancies are
opened for various positions, whereby the requirements which the candidates must meet are defined. The tools
included in Regulation for Evaluating the Performance of the Teaching Staff of UBI (see answer to question 4.1.9)
contribute for the periodic and regular evaluation of the academic staff qualifications and competences, allowing
monitoring and improving their performance.
2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de acções de melhoria.
No sentido de produzir padrões de alerta relativamente às unidades curriculares de cada ciclo de estudos, o
Gabinete da Qualidade definiu critérios para a identificação de unidades curriculares críticas, que foram
submetidos à aprovação dos Conselhos Pedagógicos das Faculdades. Foram definidos os critérios: não
colocação na plataforma dos Serviços Académicos, do programa, objectivos, bibliografia base, critérios de
avaliação, competências a atingir e metodologias de ensino/aprendizagem de cada UC; taxas de insucesso.
Cabe às Comissões de Faculdade analisar e reflectir sobre estes e outros dados, nomeadamente os
questionários pedagógicos realizados pelos estudantes ao fim de cada unidade curricular, que são
disponibilizados pelo Gabinete da Qualidade. É ainda a estas comissões que cabe fazer chegar estes dados
aos Directores de Curso, ao Conselho Pedagógico e ao Gabinete de Desenvolvimento e Apoio Educativo, para
que sejam tomadas medidas que visem inverter as situações.
2.2.5. Discussion and use of study cycle’s evaluation results to define improvement actions.
In order to develop warning standards in relation to the course units of all study cycles, a set of criteria for the
identification of critical course units were defined that were subject to the Faculties’ Pedagogic Councils which
include: failing to make available on the relevant website up the programme of the course unit, its goals,
recommended bibliography, assessment criteria, competences to be attained and methodologies of
teaching/learning; as well as failure rates. Also in the framework of teaching and learning, it is the Faculty
Committees responsibility to analyse and reflect the above data, namely the pedagogic questionnaires
answered by the students at the end of each course unit that are provided by the Quality Office. In addition,
these Committees are in charge of forwarding the data to the Course Directors and, to the Pedagogic Council
and to the Office of Educational Support and Development so that appropriate measures may be taken to
reverse the situations.
2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação.
O ciclo de estudos já foi objecto de avaliação/acreditação? Se sim, indique a natureza da avaliação/acreditação, a data, a
entidade avaliadora e os resultados da mesma.
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O ciclo de estudos ainda não foi objecto de avaliação/creditação.
2.2.6. Other forms of assessment/accreditation.
Has the study cycle already been assessed/accredited? If the answer is yes, please indicate the nature of the
assessment/accreditation, its date, the identification of the accreditation institution and the accreditation results.
The study cycle has not yetbeen assessed/accredited.

3. Recursos Materiais e Parcerias
3.1 Recursos materiais
3.1.1 Recursos Materiais – Áreas disponíveis
3.1.1 Recursos Materiais - Áreas Disponíveis / Material Resources - Available Areas
Tipo de Espaço / Type of space

Área / Area
(m2)

Laboratório de Informática e Projecto/Laboratory of Computers and Project

58.9

Laboratório de Geologia e Mineralogia/Laboratory of Geology and Mineralogy

100

Laboratório de Geotecnia Ambiental /Laboratory of Environmental Geotechnics

103

Laboratório de Técnicas Experimentais em Estruturas/Laboratory of Experimental Techniques in Structures

390

Laboratório de Ensino e Estudo de Materiais e Modelos/Laboratory of Teaching and Study of Materials and Models

78.1

Laboratório de Resistência dos Materiais/Laboratory of Strength of Materials

152.3

Laboratório de Informática /Laboratory of Informatics

105

Laboratório de Topografia e Desenho Assistido por Computador/ Laboratory of Topography and Computer Aided

214

Laboratório de Planeamento e Urbanismo/ Loboratory of Urbanism and Planning

216.2

Laboratório de Sistemas de Informação Geográfica/Laboratory of GIS

108.3

Laboratório da Física das Construções, Qualidade e Patologia da Edificação/ Laboratory of Building Physics, Building

59

Observatório da Construção e Reabilitação de Edifícios da Beira Interior/ Centre for Construction and Building

23

Observatório Ensino-Aprendizagem/ Teaching and Learning Centre

85

Sala de Projecto/ Project room

174

Sala de aulas/Classrooms

838

Sala de Desenho/Drawing room

216.2

Atelier de Inverno e espaços complementares (ínclui 4 salas de aulas)/ Winter atelier and other complementary spaces (it
includes 4 classrooms)

718

Gabinetes/Offices

264.8

Biblioteca-salas de leitura formal/Library-formal reading rooms

447.2

Biblioteca-salas de grupo/Library-group rooms

153.5

Biblioteca-sala de leitura informal/Library-informal reading room

160.5

Biblioteca-Centro de Documentação Europeia/Library-European Documentation Center

173.4

Biblioteca-auditório/Library-auditorium

87.7

Sala de Apoio aos Alunos/Support Students room

30

Auditórios pequenos (3)/Small Auditoriums (3)

240

Grande Auditório (1)/ Large Auditorium (1)

180

3.1.2 Recursos Materiais – Equipamentos
3.1.2. Recursos Materiais - Equipamentos / Material Resources - Equipments
Tipo de Equipamento / Type of equipment

Número /
Number

Edométrico e ensaio de consolidação isotrótico/Oedometer and isotropic consolidation test

4
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Sondagens Dinâmicas/Dynamic probing test (DPL, DPM, DPSH)

3

Ensaio SPT/Standard penetration test

1

Ensaio Los Angeles/Los Angeles test

1

Teste Slake/Slake Durability test

1

Nível de alta precisão, digital (Leica DNA03) e respectivos acessórios/ Level of high-precision, digital (Leica DNA03) and
accessories

1

Mesa digitalizadora A0/Digital Table A0

1

Mesas de luz/Lightbox

2

Leica GPS System 300, sistema de GPS topográfico de precisão centimétrica/ Leica GPS System 300, GPS system
topographic centimeter accuracy and accessories

1

Câmara fotográfica LEICA para Elcovision 10/Camera LEICA for Elcovision

10

Teodolito óptico de escalas Wild T16 e respectivos acessórios/Optical Theodolite with scales Wild T16 and accessories

1

Computadores com software arcgis e arcview/ Computers with software arcgis e arcview

20

Coluna granulométrica / granulometric collumn

1

Equipamento para a determinação de Limites de Atterberg / Atterberg Limits determination equipment

2

Equipamento de determinação de teor de humidade / Water contents determination equipment

10

Balanças de precisão / precision scales

3

Ensaio Speedy / Speedy testing

1

Modelos cristalográficos / Christalographic models

60

Modelos químicos estruturais / Chemical structural models

20

Escalas de Mohs / Mohs scales

10

Estereoscópio / Stereoscope

2

Fotografia aérea em esteroscopia / Stereoscopical airphoto

60

Modelo morfológico da região da serra da estrela / Morphological model of the Serra da Estrela region

1

Colecção de Amostras Líticas e Minerais / Rock and Mineral Samples Collections

3

Bússulas Classicas e Digitais / Classic and Digital Compasses

12

Mapas Geológicos / Geological Maps

78

3.1.3 Indicação dos recursos financeiros disponíveis para o ciclo de estudos cumprir os seus objectivos de forma
sustentada.
3.1.3 Indicação dos recursos financeiros disponíveis para o ciclo de estudos cumprir os seus objectivos de forma
sustentada.
Em resultado da estrutura matricial da universidade, as despesas com pessoal são suportadas pela instituição com
verbas do orçamento do Estado e parte das receitas próprias. O Conselho de Gestão atribui, anualmente, às
Faculdades, ao Instituto Coordenador de Investigação, aos Centros e aos Serviços, o financiamento proveniente das
receitas próprias que permite assegurar o regular funcionamento das actividades de ensino, I&D, bem como a
concretização de projectos de desenvolvimento estratégico. Cabe aos Presidentes das Faculdades distribuir as verbas
pelos Departamentos, em função do número de ciclos de estudos e de estudantes. Este financiamento pode ainda ser
reforçado com receitas provenientes da prestação de serviços nos termos do Despacho 16/2010.
3.1.3 Financial resources available for the study cycle to fulfill its objectives in a sustained way.
As a result of the university’s matrix structure the staff costs are supported by the institution with funds from the State
budget and part of its own resources. Each year, the Management Council allocates funding from the university’s own
resources to the Faculties, the Research Coordinating Institute, the Centres and the Services, which allows ensuring
the smooth running of teaching and R&D activities, as well as the completion of strategic development projects. The
Presidents of the Faculties are responsible for allocating funds to the Departments according to the number of study
cycles and students. The funding may also be enhanced with resources from the provision of services pursuant to the
Rector’s Order 16/2010.

3.2 Parcerias
3.2.1 Eventuais parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
No âmbito do programa Erasmus - Noruega: Bergen School of Architecture; França: Ecole Nationale Superieure
D´Architecture de Estrasburgo; Polónia:Universidade Tecnológica de Gdansk, de Cracóvia, de Bialystok, Wroclow;
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Suiça: Haute École du Paysage, d´Ingénierie et d´Architecture Genève ; Itália: Politécnico de Torino. ; Eslóváquia:
Universidade técnica de Bratislava.; Grécia: Universidade de Creta; Espanha: Universidad de Alcalá, Cartagena,
Coruña, Granada,Valhadolid; Reino Unido: Universidade de Brighton; Roménia: Universitatea Din Oradea;
Dinamarca:Via University College.
No âmbito do Programa Santander - Várias Universidades Brasileiras.
Protocolo 46-A – Universidade de Valladolid, assinado em 14 de Dezembro de 2007
Protocolos com as empresas: 443 – CRAPTUR – Apartamentos Turísticos UNIPESSOAL, LDA, assinado em 19 de
Setembro de 2009 e 489 – K-KONSULT LTD K- ECOSYSTEMS LTD/K-WIND LTD, assinado em 26 de Julho de 2010.
3.2.1 International partnerships within the study cycle.
Within the framework of the Erasmus programme-Norway: Bergen School of Architecture; France: Ecole Nationale
Superieure D'architecture de Strasbourg ´ D; Poland: Technological University of Gdansk, Krakow, Bialystok,Wroclow;
Switzerland: Haute École du Paysage, d ´ Ingénierie et d ´ Architecture de Genève; Italy: Politecnico di Torino. ;
Eslóváquia: Technical University of Bratislava.; Greece: Crete University; Spain: Universidad de Alcalá, Cartagena,
Coruña, Granada, Valhadolid;The United Kingdom : Brighton; University of Roménia: Universitatea Din Oradea;
Dinamarca: Via University College, .
As part of the Santander-various Brazilian Universities. Protocol 46-– University of Valladolid, signed on 14 December
2007 Protocols with enterprises: 443 – CRAPTUR – Apartamentos Turísticos UNIPESSOAL, LDA, signed on 19
September 2009, 489-K- KONSULT LTD. ECOSYSTEMS LTD/K-WIND LTD, signed on July 26, 2010.
3.2.2 Colaborações com outros ciclos de estudos, bem como com outras instituições de ensino superior nacionais.
- Universidade Lusíada, Lisboa.
- Universidade de Aveiro.
3.2.2 Collaboration with other study cycles of the same or other institutions of the national higher education system.
- Lusíada University of Lisbon.
- Aveiro University.
3.2.3 Procedimentos definidos para promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos.
Os procedimentos definidos no ciclo de estudo perseguem o destino da Universidade, que nos termos do
Despacho Normativo n.º 45/2008, de 21 de Agosto, que homologa os Estatutos da Universidade da Beira
Interior (UBI), esta tem como missão promover a qualificação de alto nível, a produção, transmissão, crítica e
difusão de saber, cultura, ciência e tecnologia, através do estudo, da docência e da investigação.
Os objectivos da UBI entre outros, são:
- Promover a mobilidade efectiva dos seus estudantes e diplomados, tanto a nível nacional como
internacional, designadamente no espaço europeu de ensino superior;
- fomentar a interdisciplinaridade e a cooperação interinstitucional;
A Universidade tem ainda no seu seio o Gabinete de Programas e Relações Internacionais.
3.2.3 Procedures to promote inter-institutional cooperation within the study cycle.
The procedures set out in the course of study fall under the Ministerial Order n.º 45/2008, of 21 August, by
which the Statutes of the University of Beira Interior (UBI) were approved, UBI’s mission is to promote higher
level qualifications, as well as the production, transmission, critique and dissemination of knowledge, culture,
science and technology through study, teaching and research.
The objectives of the UBI among others are:
- To promote the effective mobility of its students and degree-holders both at national and international level
namely within the European higher education area;
- To foster interdisciplinarity and interinstitutional cooperation;
The university also has the Office of Programs and International Relations.
3.2.4 Práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.
O ciclo de estudos procura integrar na sua investigação e nos projectos dos alunos, as solicitações e as necessidades
do tecido empresarial e do sector público da região: para isso estabelece protocolos de trabalhos com as diferentes
organizações sempre que existe um pedido de trabalho. Aqui cabe destacar os protocolos assinados com: 443 –
CRAPTUR – Apartamentos Turísticos UNIPESSOAL, LDA, assinado em 19 de Setembro de 2009; 489 – K-KONSULT LTD
K- Ecosystems LTD/K-WIND LTD, assinado em 26 de Julho de 2010.
Várias palestras, seminários e colóquios são organizados, publicitados e abertos a toda a comunidade. Existe também
uma cooperação estreita com algumas escolas da região, onde são organizadas várias iniciativas de divulgação e de
transmissão de conhecimentos bem como de sensibilização para a arquitectura.
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3.2.4 Relationship of the study cycle with business network and the public sector.
The course seeks to integrate in its research and students ' projects, requests and the needs of businesses and public
sector in the region: for this establishes protocols work with different organizations where there is a work order. Here it
is worth mentioning the protocols signed with: 443 – CRAPTUR – Apartamentos Turísticos UNIPESSOAL, LDA, signed
on September 19, 2009; 489-K-K-KONSULT LTD. Ecosystems LTD/K-WIND LTD, signed on July 26, 2010. Various
lectures, seminars and symposiums are organized, advertised and open to the whole community. There is also a close
cooperation with some of the region, where schools are organized various initiatives of dissemination and transmission
of knowledge and awareness of the architects.

4. Pessoal Docente e Não Docente
4.1. Pessoal Docente
4.1.1. Equipa docente do ciclo de estudos
Anexo VII - - 1º Ano - 1º Semestre
4.1.1.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
4.1.1.1. Study Cycle:
Architecture
4.1.1.2. Grau:
Mestre (MI)
4.1.1.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>
4.1.1.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>
4.1.1.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano - 1º Semestre
4.1.1.4. Curricular year/semester/trimester:
1º Year - 1º Semester

4.1.1.5. Distribuição de serviço docente / Academic service allocation
Unidades
Curriculares /
Curricular Units

Docente / Academic staff
member

Tipo de
metodologia /
Methodology (1)

Horas Trabalho Número
Número Total
Semanal /
Turmas / No. Alunos / Total
Weekly Hours (2) classes
students

Desenho
I/1-Drawing I/1

Jacek Krenz (R), Ana
Martins

OT1; TP1; TP2; TP3 8

Geometria
I/1-Geometry I/1

José Neves Dias (R), Jorge PL1;PL2; PL3; TP1;
16
Marum, Inês Campos
TP2

Observações /
Observations (3)

4

85

-

5

131

-

História da Arte-Art Augusto Artur Brandão (R),
T1; T2
History
Henrique Santos

6

2

100

-

MatemáticaMathematics

4

2

85

-

30

5

86

-

Manuel Joaquim Félix da
Silva Saraiva

TP1; TP2

Maria Candela Suarez (R),
Projecto I/1 - project Ana Rita Ochoa Castro,
TP1; TP2; TP3;
I/1
Fernando Dinis e Frederico TP4; OT1
Cerro
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(5 Items)

Anexo VII - - 1º Ano - 2º Semestre
4.1.1.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
4.1.1.1. Study Cycle:
Architecture
4.1.1.2. Grau:
Mestre (MI)
4.1.1.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>
4.1.1.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>
4.1.1.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano - 2º Semestre
4.1.1.4. Curricular year/semester/trimester:
1º Year - 2º Semester

4.1.1.5. Distribuição de serviço docente / Academic service allocation
Unidades
Curriculares /
Curricular Units

Tipo de
Docente / Academic staff
metodologia /
member
Methodology (1)

Desenho I/2 Drawing I/2

Jacek Krenz

Geometria I/2
-Geometry 1/2

José Neves Dias (R),
Jorge Marum, Inês
Campos

Materiais - Materials

Horas Trabalho
Semanal /
Weekly Hours
(2)

Número
Número Total
Turmas / No. Alunos / Total
classes
students

Observações /
Observations (3)

TP1; TP2; TP3; OT1 16

4

91

-

PL1; PL2; PL3; PL4;
16
PL5; PL6; TP1; TP2

8

153

-

PL1; PL2; PL3; PL4;
João Paulo Castro Gomes
T1; TP1; TP2; TP3; 13
(R) e Marisa Almeida
TP4

9

91

-

Maria Candela Suarez (R),
Projecto I/2 - Project
TP1; TP2; TP3; TP4;
Ana Rita Ochoa, Frederico
30
I/2
OT1
Cerro e Susana Henriques

5

88

-

Teoria da
Arquitectura I Theory of
Architecture I

2

90

-

Augusto Artur Brandão (R),
T1; T2
Henrique Santos

12

(5 Items)

Anexo VII - - 2º Ano - 1º Semestre
4.1.1.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
4.1.1.1. Study Cycle:
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Architecture
4.1.1.2. Grau:
Mestre (MI)
4.1.1.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>
4.1.1.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>
4.1.1.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano - 1º Semestre
4.1.1.4. Curricular year/semester/trimester:
2º Year - 1º Semester

4.1.1.5. Distribuição de serviço docente / Academic service allocation
Unidades
Curriculares /
Curricular Units

Tipo de
Docente / Academic
metodologia /
staff member
Methodology (1)

Horas Trabalho
Número
Número Total
Semanal / Weekly Turmas / No. Alunos / Total
Hours (2)
classes
students

Observações /
Observations (3)

Antropologia Amthropology

João Dias das Neves T1

3

1

72

-

Luís Miguel de Barros
Desenho II/1 - Drawing
Moreira Pinto (R),
TP1; TP2; TP3; OT1 16
II/1
Ana Martins

4

96

-

História da Arquitectura
Michael Heinrich
I - History of
Josef Mathias
Architecture I

1

72

-

T1

3

Projecto II/1 - Project
II/1

José Neves Dias (R), TP1; TP2; TP3; TP4;
30
Miriam Inigo
OT1

5

72

-

Teoria da Arquitectura
II - Theory of
Architecture II

Miguel Amaral
Santiago (R), Ana
Martins

2

85

-

T1; T2

8

(5 Items)

Anexo VII - - 2º Ano - 2º Semestre
4.1.1.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
4.1.1.1. Study Cycle:
Architecture
4.1.1.2. Grau:
Mestre (MI)
4.1.1.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>
4.1.1.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>
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4.1.1.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano - 2º Semestre
4.1.1.4. Curricular year/semester/trimester:
2º Year - 2º Semester

4.1.1.5. Distribuição de serviço docente / Academic service allocation
Unidades
Curriculares /
Curricular Units

Tipo de
Docente / Academic
metodologia /
staff member
Methodology (1)

Horas Trabalho
Número
Número Total
Semanal / Weekly Turmas / No. Alunos / Total
Hours (2)
classes
students

Observações /
Observations (3)

Luís Miguel de Barros
Desenho II/2 - Drawing
Moreira Pinto (R) e
TP1; TP2; TP3; OT1 16
II/2
Ana martins

4

104

-

Geodinâmica Geodynamics

Luis Pais

História da Arquitectura
II - History of
Michael Mathias
Architecture II

TP1; TP2

6

2

84

-

T1; T2

6

2

72

-

Projecto II/2 - Project
II/2

José Neves Dias (R),
TP1; TP2; TP3; TP4;
Helder Oliveira,
30
OT1
Miriam Inigo

5

71

-

Teoria da Arquitectura
III - Theory of
Architecture III

Miguel Amaral
Santiago

2

95

-

T1; T2

8

(5 Items)

Anexo VII - - 3º Ano - 1º Semestre
4.1.1.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
4.1.1.1. Study Cycle:
Architecture
4.1.1.2. Grau:
Mestre (MI)
4.1.1.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>
4.1.1.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>
4.1.1.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Ano - 1º Semestre
4.1.1.4. Curricular year/semester/trimester:
3º Year - 1º Semester

4.1.1.5. Distribuição de serviço docente / Academic service allocation
Unidades Curriculares /
Curricular Units

Tipo de
Docente / Academic
metodologia /
staff member
Methodology (1)

Horas Trabalho Número
Número Total
Semanal /
Turmas / No. Alunos / Total
Weekly Hours (2) classes
students

Observações /
Observations (3)
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Construção - Construction Luis Oliveira

PL1; PL2; TP1

6

3

73

-

Estática e Resistência dos Luis Bernardo (R),
Materiais - Static and
Afonso Mesquita e
Strength of Materials
Domingos Coxo

PL1; PL2; PL3; T1

8

4

101

-

TP1; TP2; TP3

6

3

70

-

História da Arquitectura III Michael Heinrich
- History of Architecture III Josef Mathias

T1

3

1

65

-

Maria Candela
Projecto III/1 - Project III/1 Suarez (R), Jorge
Jular

TP1; TP2; TP3; OT1 26

4

74

-

Geotecnia - Geotechnics

Pedro Almeida (R),
Paulo Carvalho e
Isabel Falorca

(5 Items)

Anexo VII - - 3º Ano - 2º Semestre
4.1.1.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
4.1.1.1. Study Cycle:
Architecture
4.1.1.2. Grau:
Mestre (MI)
4.1.1.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>
4.1.1.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>
4.1.1.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Ano - 2º Semestre
4.1.1.4. Curricular year/semester/trimester:
3º Year - 2º Semester

4.1.1.5. Distribuição de serviço docente / Academic service allocation
Unidades
Curriculares /
Curricular Units

Tipo de
Docente / Academic
metodologia /
staff member
Methodology (1)

Horas Trabalho
Número
Número Total
Semanal / Weekly Turmas / No. Alunos / Total
Hours (2)
classes
students

Observações /
Observations (3)

Concepção de
Luis Bernardo (R) e
Estruturas - Design of
Jorge Andrade
Structures

PL1; PL2; T1

6

3

87

-

Física das
Construções Buildings Physics

Miguel Nepomuceno

PL1; T1

4

2

62

-

Geografia Humana Human Geography

Ana Lídia Moreira
Machado Santos das
Virtudes

TP1; TP2

6

2

61

-

Projecto III/2 - project Maria Candela Suarez
TP1; TP2; TP3; OT1 26
III/2
(R), Jorge Jular

4

73

-

Redes e Instalações - João Carlos
Network and Facilities Gonçalves Lanzinha

1

65

-

TP1

3

(5 Items)
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Anexo VII - - 4º Ano - 1º Semestre
4.1.1.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
4.1.1.1. Study Cycle:
Architecture
4.1.1.2. Grau:
Mestre (MI)
4.1.1.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>
4.1.1.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>
4.1.1.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º Ano - 1º Semestre
4.1.1.4. Curricular year/semester/trimester:
4º Year - 1º Semester

4.1.1.5. Distribuição de serviço docente / Academic service allocation
Unidades Curriculares /
Curricular Units

Docente /
Academic staff
member

Tipo de
metodologia /
Methodology (1)

Horas Trabalho Número
Número Total
Semanal /
Turmas / No. Alunos / Total
Weekly Hours (2) classes
students

Observações /
Observations (3)

Métodos Quantitativos Quantitative Methods

Paulo Rebelo

TP1; TP2

6

2

71

-

Desenho Urbano - Urban
Design

Cláudia Sofia São
Marcos Miranda
Beato

TP1; TP2

6

2

71

-

Miguel do Amaral
Projecto IV/1 - Project IV/1 Santiago (R) e Jorge TP1; TP2; OT1
Marum

21

3

63

-

Sistemas de Informação
Geográfica - Geographyc
Information Systems

Pedro Almeida (R),
Bertha Santos e
Jorge Gonçalves

T1; TP1; TP2

6

3

44

-

Sociologia - Sociology

João Dias das
Neves

TP1;

4

1

71

-

(5 Items)

Anexo VII - - 4º Ano - 2º Semestre
4.1.1.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
4.1.1.1. Study Cycle:
Architecture
4.1.1.2. Grau:
Mestre (MI)
4.1.1.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
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<sem resposta>
4.1.1.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>
4.1.1.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º Ano - 2º Semestre
4.1.1.4. Curricular year/semester/trimester:
4º Year - 2º Semester

4.1.1.5. Distribuição de serviço docente / Academic service allocation
Unidades Curriculares /
Curricular Units

Docente /
Academic staff
member

Economia e Gestão - Economics
Pires Manso
and Management

Tipo de
metodologia /
Methodology (1)

Horas Trabalho
Número
Número Total
Semanal /
Observações /
Turmas /
Alunos / Total
Weekly Hours
Observations (3)
No. classes students
(2)

TP1

3

1

58

-

TP1; TP2

Percepção e Imagem Perception and Image

Maria da Graça
Proença
Esgalhado

6

2

58

-

Planeamento Urbano - Urban
Planning

Ana Lídia Moreira
PL1; PL2; PL3; T1;
Machado dos
7
TP1; TP2; TP3
Santos Virtudes

7

58

-

Projecto IV/2 - Project IV/2

Miguel Amaral
Santiago (R), e
Jorge Marum

Recuperação do Património e
Requalificação Urbana - Heritage Michael Heinrich
Recuperation and Urban
Josef Mathias
Requalification

TP1; TP2; OT1

21

3

56

-

PL1; PL2; PL3;
TP1

8

4

50

-

(5 Items)

Anexo VII - - 5º Ano - 1º Semestre
4.1.1.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
4.1.1.1. Study Cycle:
Architecture
4.1.1.2. Grau:
Mestre (MI)
4.1.1.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>
4.1.1.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>
4.1.1.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º Ano - 1º Semestre
4.1.1.4. Curricular year/semester/trimester:
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5º Year - 1º Semester

4.1.1.5. Distribuição de serviço docente / Academic service allocation
Docente /
Unidades Curriculares
Academic staff
/ Curricular Units
member
Direito - Legislation

Cláudia Sofia
Antunes Martins

Tipo de
metodologia /
Methodology (1)

Horas Trabalho Número
Número Total
Semanal /
Turmas / No. Alunos / Total
Weekly Hours (2) classes
students

Observações /
Observations (3)

T1; T2

6

2

42

-

3

1

42

-

21

3

42

-

Estética e Criticismo - José António Duarte
TP1
Criticism and Aesthetic Domingues
Projecto V/1 - Project
V/1

Luís Miguel Moreira
Pinto (R) e Susana
Henriques

Habitat Rural - Rural
Habitat

Luís Manuel Ferreira
TP1
Gomes

3

1

17

Optativa/Optional

Construção Sustentável
Luiz António Pereira
- Sustainable
TP1
de Oliveira
Construction

3

1

30

Optativa/Optional

Ordenamento e
Ambiente - Planning
and Environment

Paulo Eduardo Maia
Carvalho (R),
TP1; TP2; TP3; TP4 4
Cláudia Beato

4

42

Optativa/Optional

Ergonomia

Denis Alves Coelho

OT-15;TP-45

1

15

Optativa/Option

Domótica

Denis Alves Coelho

48 TP

Paisagismo

Cláudia Sofia Beato 64TP

TP1; TP2; OT1

4
0

0

0

Optativa/Option

64

0

0

Optativa/Option

(9 Items)

Anexo VII - - 5º Ano - 2º Semestre
4.1.1.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
4.1.1.1. Study Cycle:
Architecture
4.1.1.2. Grau:
Mestre (MI)
4.1.1.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>
4.1.1.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>
4.1.1.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º Ano - 2º Semestre
4.1.1.4. Curricular year/semester/trimester:
5º Year - 2º Semester

4.1.1.5. Distribuição de serviço docente / Academic service allocation
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Unidades Curriculares Docente / Academic
/ Curricular Units
staff member

Dissertação/Projecto Dissertation/Project

Luís Miguel de Barros
Moreira Pinto (R) e
demais professores
Doutorados em Arquit. e
áreas Afins

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=53e426bf-b71...

Horas
Tipo de
Trabalho
metodologia /
Semanal /
Methodology (1) Weekly Hours
(2)

OT7

7

Número
Turmas /
No.
classes

1

Número Total
Alunos /
Observações /
Total
Observations (3)
students

42

Existem Professores
Convidados de Outras
Universidades a Orientar
Dissertações

(1 Item)

4.1.2. Fichas curriculares
Anexo VIII - Jorge Humberto Canastra Marum
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge Humberto Canastra Marum
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Miguel Costa Santos Nepomuceno
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Miguel Costa Santos Nepomuceno
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Ana Maria Tavares Ferreira Martins
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4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Maria Tavares Ferreira Martins
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Ana Lídia Virtudes
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Lídia Virtudes
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Bertha Maria Batista dos Santos
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Bertha Maria Batista dos Santos
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
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4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Cláudia Sofia São Marcos Miranda Beato
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Cláudia Sofia São Marcos Miranda Beato
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Augusto Artur da Silva Pereira Brandão
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Augusto Artur da Silva Pereira Brandão
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
Universidade Lusofona de Lisboa
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Arquitectura
4.1.2.4. Categoria:
Professor Catedrático convidado ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
<sem resposta>
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - José Domingos Martins Coxo
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Domingos Martins Coxo
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.2.4. Categoria:
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Assistente convidado ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
30
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Luiz António Pereira de Oliveira
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luiz António Pereira de Oliveira
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.2.4. Categoria:
Professor Associado convidado ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - João Carlos Gonçalves Lanzinha
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Carlos Gonçalves Lanzinha
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Jorge Miguel de Almeida Andrade
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge Miguel de Almeida Andrade
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
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4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - José da Silva Neves Dias
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José da Silva Neves Dias
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Paulo Eduardo Maia de Carvalho
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Eduardo Maia de Carvalho
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Hélder Pereira de Oliveira
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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Hélder Pereira de Oliveira
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências
4.1.2.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Pedro Gabriel de Faria Lapa Barbosa de Almeida
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Gabriel de Faria Lapa Barbosa de Almeida
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - João Paulo de Castro Gomes
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Paulo de Castro Gomes
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.2.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
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4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Luís Miguel de Barros Moreira Pinto
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Miguel de Barros Moreira Pinto
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Jorge Humberto Gaspar Gonçalves
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge Humberto Gaspar Gonçalves
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Isabel Maria da Conceição Fonseca Gonçalves Falorca
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Isabel Maria da Conceição Fonseca Gonçalves Falorca
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.2.4. Categoria:
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Assistente ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Jorge Eduardo Ramos Jular
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge Eduardo Ramos Jular
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.2.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Maria da Graça Proença Esgalhado
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria da Graça Proença Esgalhado
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Filosofia
4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Afonso Carlos Bonina de Mesquita
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Afonso Carlos Bonina de Mesquita
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
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4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Federico Rodríguez Cerro
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Federico Rodríguez Cerro
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.2.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - María Candela Suárez
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
María Candela Suárez
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Ana Rita Martins Ochoa de Castro
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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Ana Rita Martins Ochoa de Castro
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Miguel João Mendes do Amaral Santiago Fernandes
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Miguel João Mendes do Amaral Santiago Fernandes
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Michael Heinrich Josef Mathias
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Michael Heinrich Josef Mathias
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
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4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Marisa Sofia Dinis Almeida
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Marisa Sofia Dinis Almeida
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Luís Filipe Almeida Bernardo
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Filipe Almeida Bernardo
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Luís José Andrade Pais
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís José Andrade Pais
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.2.4. Categoria:
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Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Jacek Tadeusz Krenz
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jacek Tadeusz Krenz
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.2.4. Categoria:
Professor Associado convidado ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Miriam Ruiz Íñigo
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Miriam Ruiz Íñigo
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.2.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Susana Maria Tavares dos Santos Henriques
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Susana Maria Tavares dos Santos Henriques
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
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4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.2.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Inês Daniel de Campos
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Inês Daniel de Campos
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.2.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Henrique Manuel Rodrigues dos Santos
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Henrique Manuel Rodrigues dos Santos
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
60
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Manuel Joaquim Félix da Silva Saraiva
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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Manuel Joaquim Félix da Silva Saraiva
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências
4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Fernando Manuel Leitão Diniz
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fernando Manuel Leitão Diniz
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - João Dias das Neves
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Dias das Neves
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
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4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Claudia Sofia Antunes Martins
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Claudia Sofia Antunes Martins
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
4.1.2.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Denis Alves Coelho
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Denis Alves Coelho
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - José António Duarte Domingues
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José António Duarte Domingues
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Artes e Letras
4.1.2.4. Categoria:
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Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Luís Manuel Ferreira Gomes
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Manuel Ferreira Gomes
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.2.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - José Ramos Pires Manso
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Ramos Pires Manso
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
4.1.2.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Paulo Jorge dos Santos Pinto Rebelo
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Jorge dos Santos Pinto Rebelo
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
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4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Matemática
4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
4.1.3 Equipa docente do ciclo de estudos
4.1.3. Equipa docente do ciclo de estudos / Study cycle’s academic staff
Área científica / Scientific Area

Regime de tempo /
Employment link

Informação/
Information

Jorge Humberto Canastra Marum Mestre

Arquitectura

100

Ficha submetida

Miguel Costa Santos
Nepomuceno

Doutor

Construção

100

Ficha submetida

Ana Maria Tavares Ferreira
Martins

Licenciado

Arquitectura

100

Ficha submetida

Ana Lídia Virtudes

Doutor

Arquitectura

100

Ficha submetida

Bertha Maria Batista dos Santos

Doutor

Engenharia Civil/Civil Engineering

100

Ficha submetida

Cláudia Sofia São Marcos
Miranda Beato

Doutor

Gestão (Doutoramento em Turismo
componente Planeamento,Urbano)

100

Ficha submetida

Augusto Artur da Silva Pereira
Brandão

Doutor

Arquitectura

José Domingos Martins Coxo

Licenciado

Engenharia Civil

30

Ficha submetida

Luiz António Pereira de Oliveira

Doutor

Construção Civil

100

Ficha submetida

João Carlos Gonçalves Lanzinha

Doutor

Engenharia Civil

100

Ficha submetida

Jorge Miguel de Almeida Andrade Mestre

Estruturas

100

Ficha submetida

José da Silva Neves Dias

Arquitectura

100

Ficha submetida

Paulo Eduardo Maia de Carvalho Doutor

Engenharia Civil

100

Ficha submetida

Hélder Pereira de Oliveira

Licenciado

Arquitectura

100

Ficha submetida

Pedro Gabriel de Faria Lapa
Barbosa de Almeida

Doutor

Engenharia Civil

100

Ficha submetida

João Paulo de Castro Gomes

Doutor

Engenharia Civil

100

Ficha submetida

Luís Miguel de Barros Moreira
Pinto

Doutor

História/Projecto de Arquitectura

100

Ficha submetida

Jorge Humberto Gaspar
Gonçalves

Mestre

Engenharia Civil

100

Ficha submetida

Isabel Maria da Conceição
Fonseca Gonçalves Falorca

Mestre

Geotecnia

100

Ficha submetida

Jorge Eduardo Ramos Jular

Mestre

Arquitectura

100

Ficha submetida

Maria da Graça Proença
Esgalhado

Doutor

Psicologia

100

Ficha submetida

Afonso Carlos Bonina de
Mesquita

Mestre

Engenharia Civil, Especialização em
Estruturas

100

Ficha submetida

Federico Rodríguez Cerro

Mestre

Teoría e Projectos de Arquitectura

50

Ficha submetida

María Candela Suárez

Doutor

Proyectos Arquitectónicos

100

Ficha submetida

Ana Rita Martins Ochoa de Castro Mestre

Desenho Urbano

100

Ficha submetida

Miguel João Mendes do Amaral
Santiago Fernandes

Doutor

Arquitectura

100

Ficha submetida

Michael Heinrich Josef Mathias

Doutor

Arquitectura

100

Ficha submetida

Marisa Sofia Dinis Almeida

Mestre

Construção

100

Ficha submetida

Nome / Name

Grau /
Degree

Doutor

Ficha submetida

15/03/2017 20:49

CEF/0910/26421 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de estud...

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=53e426bf-b71...

Luís Filipe Almeida Bernardo

Doutor

Engenharia Civil

100

Ficha submetida

Luís José Andrade Pais

Doutor

Engenharia Civil

100

Ficha submetida

Jacek Tadeusz Krenz

Doutor

architecture

100

Ficha submetida

Miriam Ruiz Íñigo

Mestre

Projectos de Arquitectura

50

Ficha submetida

Susana Maria Tavares dos Santos
Mestre
Henriques

Arquitectura

50

Ficha submetida

Inês Daniel de Campos

Mestre

Arquitectura

50

Ficha submetida

Henrique Manuel Rodrigues dos
Santos

Doutor

História da Igreja

60

Ficha submetida

Manuel Joaquim Félix da Silva
Saraiva

Doutor

Didáctica da Matemática

100

Ficha submetida

Fernando Manuel Leitão Diniz

Mestre

Arquitectura

100

Ficha submetida

João Dias das Neves

Doutor

Antropologia Cultural e Social

100

Ficha submetida

Claudia Sofia Antunes Martins

Mestre

Direito Civil

100

Ficha submetida

Denis Alves Coelho

Doutor

Engenharia Mecânica

100

Ficha submetida

José António Duarte Domingues

Doutor

Ciências da Comunicação

100

Ficha submetida

Luís Manuel Ferreira Gomes

Doutor

Geotecnia

100

Ficha submetida

José Ramos Pires Manso

Doutor

Economia

100

Ficha submetida

Paulo Jorge dos Santos Pinto
Rebelo

Doutor

Matemática

100

Ficha submetida

<sem resposta>
Perguntas 4.1.4. a 4.1.10.
4.1.4. Percentagem dos docentes do ciclo de estudos em tempo integral (100%).
16
4.1.5. Percentagem dos docentes (ETI) do ciclo de estudos com doutoramento.
61
4.1.6. Percentagem dos docentes (ETI) do ciclo de estudo com doutoramento na área científica do ciclo de estudos.
21
4.1.7. Número de docentes do ciclo de estudos a tempo integral com doutoramento na área científica do ciclo de estudos.
9
4.1.8. Percentagem dos docentes que mantêm a sua ligação ao ciclo de estudos por um período superior a três anos.
95
4.1.9. Informação sobre procedimentos previstos para avaliação da competência e do desempenho dos docentes do ciclo
de estudos, e sobre medidas para a sua permanente actualização..
O desempenho dos docentes da Universidade da Beira Interior (UBI) será avaliado com base no novo Regulamento de
Avaliação de Desempenho, que incide nas vertentes seguintes:
Investigação: investigação científica, criação cultural ou desenvolvimento tecnológico;
Ensino: desempenho pedagógico, acompanhamento e orientação de estudantes;
Transferência de Conhecimento e Tecnologia: extensão universitária, divulgação científica e valorização económica e
social do conhecimento;
Gestão universitária: participação na gestão da instituição e noutras tarefas relevantes que lhes sejam atribuídas pelos
órgãos de gestão competentes e que se incluam no âmbito da actividade de docente universitário.
Vertente de ensino:
Questionário de avaliação pedagógica, no qual são solicitadas aos estudantes apreciações sobre aspectos das
unidades curriculares e sua leccionação, os quais serão, posteriormente, comunicadas aos docentes, sendo também
facultado aos respectivos alunos o acesso a essa informação.
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4.1.9. Information on procedures to evaluate competences and performance of the study cycle’s academic staff, and on
measures for its updating.
The performance of the teaching staff of the University of Beira Interior (UBI) will be evaluated according to a new
Regulation that covers the following dimensions:
Research: scientific research, cultural creation or technological development;
Teaching: pedagogic performance, student guidance and supervision;
Transfer of knowledge and technology: university extension, dissemination of science, and economic and social
exploitation of knowledge;
University management: participation in the management of the university and other significant tasks falling within the
scope of activity of the teaching staff that might be assigned to them by the relevant management bodies.
“Teaching”: the questionnaire of pedagogic evaluation by which students are asked to express their views on aspects
related to the delivery of course units which will be later provided to the teachers responsible for those units, with
students also being given access to that information.
4.1.10. Promoção da mobilidade do pessoal docente do ciclo de estudos entre instituições nacionais ou internacionais.
É igualmente importante, a participação dos docentes em programas de intercâmbio e reforço da cooperação
científica com pares estrangeiros, tais como: missões de ensino de curta duração, no âmbito do programa
Erasmus, estadas de investigação, no quadro da Euraxess – Espaço Europeu de Investigação; bolsas
Fulbright e acções integradas luso-alemãs, -britânicas, -francesas e –espanholas.
4.1.10. Promotion of the mobility of the study cycle’s academic staff, both among national and international institutions.
reinforcement of scientific cooperation with foreign peers such as: teaching staff mobility of short duration
within the Erasmus programme, research mobility within the Euraxess – European Research Area; Fulbright
scholarships, and Portuguese-German, -British, -French and –Spanish integrated actions.

4.2. Pessoal Não Docente
4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afecto à leccionação do ciclo de estudos.
- 3 Assitentes Técnicos (afectos ao DECA).
- 2 Técnicos Superior (afectos ao DECA).
- 5 Técnicos Superiores de Informática.
- 5 Técnicos de base da Biblioteca disponíveis no atendimento dos alunos.
4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study cycle.
- 3 Technical Assistant (assigned to the Department).
- 2 Senior Technician (assigned to the Department).
- 5 Computer Technicians.
- 5 Technical basis of the Library available for the care of students.
4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à leccionação do ciclo de estudos.
- 1 (Mestre Engenharia Civil SIG´s - Sistemas de Informação Geográfica).
- 1 (Engenheira).
- 1 (Frequência Universitária: 1º Ciclo Engenharia Civil, com excelente conhecimento de desenho assistido por
computador).
- 2 (Secundário).
- 5 (serviços informáticos) (Curso superior).
- 5 (biblioteca) (Secundário).
4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study cycle.
- 1 (Master in Civil Engineering - SIG´s, Geographical information systems).
- 1 (Engineer).
- 1 (University Frequency: 1st Cycle in Civil Engineering, with excelent knowledge of computer aided design )
- 2 (Secondary).
- 5 (computer services) (Graduation degree).
- 5 (library) (Secondary).
4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente.
O pessoal não docente é avaliado de acordo com o sistema de avaliação de desempenho da administração
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pública (SIADAP). O processo consiste:
- No início do processo os objectivos são definidos em concordância entre os actores (Presidente do DECA e
o funcionário);
-findo o período de avaliação o funcionário faz a sua auto-avaliação;
-o Presidente do DECA avalia
-a nota é homologada ou não pelo Magnífico Reitor.
4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance.
The non-teaching staff is evaluated according to the performance evaluation system of public administration
(SIADAP). The process includes:
- In the beginning the objectives are defined in agreement between the actors (President of DECA and the
employee);
-ended the evaluation period the employee does his self-assessment;
-President of DECA evaluates;
-note it is approved or not by the Rector.
4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente.
A missão da Universidade passa por promover a qualificação de alto nível, a produção, transmissão, crítica e
difusão de saber, cultura, ciência e tecnologia, através do estudo, da docência e da investigação.
A UBI, através do Centro de Formação Interacção UBI Tecido Empresarial (CFIUTE), promove a realização de
vários cursos de formação contínua nas mais diversas áreas para os diferentes destinatários. Esta oferta
formativa em ferramentas cada vez mais complexas permite que todos os interessados possam frequentar as
acções. Entretanto, existe um número de vagas limitado para a população externa, devido aos cursos estarem
integrados no Plano de Formação Interno da UBI.
4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff.
The University's mission is to promote high-level qualification, production, transmission, dissemination of
knowledge, culture, science and technology through the study, teaching and research.
The UBI, through the “Centro de Formação Interacção UBI Tecido Empresarial (CFIUTE)”, promotes the
implementation of several training courses in different areas. This training offer in increasingly complex tools
allows all stakeholders to attend these formations. However, there is a limited number of openings to the
outside population, because the courses are integrated into the Internal Training Plan of UBI.

5. Estudantes
5.1. Caracterização dos estudantes
5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género, idade, região de proveniência e
origem socioeconómica (escolaridade e situação profissional dos pais).
5.1.1.1. Por Género
5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender
Género / Gender

%

Masculino / Male

48.8

Feminino / Female

51.2

5.1.1.2. Por Idade
5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age
Idade / Age

%

Até 20 anos / Under 20 years

22.9

20-23 anos / 20-23 years

53.1
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24-27 anos / 24-27 years

17.6

28 e mais anos / 28 years and more

6.4

5.1.1.3. Por Região de Proveniência
5.1.1.3. Caracterização por região de proveniência / Characterisation by region of origin
Região de proveniência / Region of origin

%

Norte / North

37.7

Centro / Centre

40.8

Lisboa / Lisbon

6.2

Alentejo / Alentejo

3.8

Algarve / Algarve

4.2

Ilhas / Islands

8.1

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

%

Superior / Higher

13.1

Secundário / Secondary

25.4

Básico 3 / Basic 3

17.9

Básico 2 / Basic 2

11.8

Básico 1 / Basic 1

23.7

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

%

Empregados / Employed

66

Desempregados / Unemployed

0

Reformados / Retired

0

Outros / Others

34

5.1.2. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.
5.1.2. Procura do ciclo de estudos / Study cycle demand
2008/09

2009/10

2010/11

N.º de vagas / No. of vacancies

65

75

75

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

300

519

441

N.º colocados / No. enrolled students

86

98

96

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

21

12

0

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark

141

150

150

Nota média de entrada / Average entrance mark

0

0

0
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5.2. Ambiente de Ensino/Aprendizagem
5.2.1. Medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos estudantes.
Os alunos são aconselhados pela Comissão de Curso, e pelos orientadores sobre o seu percurso académico.
Ainda têm acesso ao: a) Gabinete de Desenvolvimento e Apoio Educativo; b) Gabinete de Apoio Psicológico e
Empreendedorismo Local.
5.2.1. Measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path.
Students are advised by the Course Committee, and the tutors on their academic record. Still have access to:
a) Development Office and educational support; b) psychological support and the office of Local
Entrepreneurship.
5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica.
Os estudantes são acompanhados na integração académica pela Comissão de Curso que os ajuda a
integrarem-se nos Centros de Investigação ou grupos de discussão científica. Fomenta e direcciona os alunos
para o Gabinete de Apoio a Projectos e Promoção da Investigação.
São também acompanhados pelo Núcleo de Estudantes de Arquitectura, que os esclarece, apoia, quer em
determinados aspectos dos processos burocráticos, quer na sua adaptação `Universidade, à cidade da Covilhã.
O "Provedor do Aluno" é um órgão que está ao dispor do estudante e que o assiste ao longo do seu processo
académico, sempre que necessário.
5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community.
The student´s integration in to the academic community are accompanied by the Course Committee who help
them in the research centers or groups of scientific discussion. Encourages and guides students to the Office of
Project Support and Promotion of Research.
Are also accompanied by " Núcleo" of Students of Architecture, which clarifies, supports in certain bureaucratic
processes and also supports its adaptation to the institution and to the city of Covilhã.
The Student" Provedor" is an organ that is available to the student and that watches over your academic process
whenever necessary.
5.2.3. Medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego.
Os Serviços de Acção Social concedem apoios sociais directos (bolsas de estudo e auxílios de emergência) a
estudantes do 1º e 2º ciclo e mestrado integrado; e indirectos (alimentação, alojamento, saúde, actividades culturais e
desportivas) a toda a comunidade académica.
Anualmente, são atribuídas bolsas e prémios escolares, financiados pela tutela e instituições parceiras, aos melhores
estudantes e diplomados do 1º e 2º ciclo e mestrado integrado. Relativamente aos 3ºs ciclos, têm sido instituídos
prémios financiados por entidades parceiras. Os protocolos com bancos permitem acesso preferencial a financiamento
para prossecução de estudos.
O Gabinete de Saídas Profissionais promove a relação com empresas e instituições para a colocação de estudantes e
diplomados em estágios e primeiros empregos; organiza apresentações de empresas líderes regionais e nacionais na
Universidade.
5.2.3. Measures for providing advice on financing and employment possibilities.
The Social Action Services grant social support both directly (scholarships and emergency support) to 1st and 2nd
cycle and integrated master students; and indirectly (catering, accommodation, healthcare, cultural and sports
activities) to the entire academic community.
Each year, educational scholarships and prizes funded by the relevant ministry and partner institutions are awarded to
the best students and graduates of the 1st and 2nd cycle and integrated master. As for 3rd cycles, a number of prizes
have been created with funding from partner institutions. Agreements with banks allow preferential access to funding
for educational purposes.
The Employment Office promotes the relationship with firms and institutions to insert graduates or students in
temporary work placements and in first employment; organises job shops and employment fairs with leading regional
and national firms.
5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo ensino/aprendizagem.
O regulamento de avaliação de desempenho, na vertente de ensino, passa a englobar um instrumento anterior:
o questionário de avaliação pedagógica, no qual serão solicitadas aos estudantes apreciações sobre aspectos
das unidades curriculares e sua leccionação, os quais serão, posteriormente, comunicadas aos docentes por
elas responsáveis, sendo também facultado aos respectivos alunos o acesso a essa informação.
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5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process.
The Regulation of performance evaluation (RAD) came to include a previous instrument under its dimension of
“teaching”: the questionnaire of pedagogic evaluation by which students are asked to express their views on
aspects related to the delivery of course units which will be later provided to the teachers responsible for those
units, with students also being given access to that information.
5.2.5. Medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos.
A universidade tem na sua estrutura o Gabinete de Programas e Relações Internacionais que promove a
mobilidade e um coordenador departamental ECTS, estando o diagrama da estrutura do curso com 60 ECTS
por ano. O reconhecimento de créditos é feito em conformidade com a lei e de acordo com o Processo de
Bolonha. A Comissão de curso avalia e propõe o reconhecimento mútuo.
Disto é exemplo o recente acordo com a Universidade de Gdansk, para o reconhecimento mútuo dos cursos de
Arquitectura de ambas as instituições ao abrigo da constituição de um protocolo de "diploma Duplo".
5.2.5. Measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits.
The university has in its structure the Office of International Relations and Programs that promotes mobility
and ECTS departmental coordinator. The diagram of the structure of the course is 60 ECTS per year. The
recognition of credits is done in accordance with the law and the Bologna Process. The Commission evaluates
and proposes the recognition of credits.
An example of this is the recent agreement with the University of Gdansk, for the mutual recognition of the architecture
courses of both institutions under the Constitution of a protocol of "Double Degree".

6. Processos
6.1. Objectivos de Ensino, estrutura curricular e plano de estudos
6.1.1. Competências a desenvolver no ciclo de estudos, operacionalização dos objectivos e medição do seu grau de
cumprimento.
Na estrutura curricular do ciclo de estudo estão definidas as competências, isto é, o conhecimento, a compreensão e
capacidades que os estudantes devem adquirir progressivamente ao longo das diversas etapas do programa e que são
capazes de demonstrar no final do ciclo de estudos.
As competências do ciclo de estudos devem ser traduzidas em competências das diferentes Unidades Curriculares.
Devem ser, por isso, identificadas as UC contributivas para as diferentes competências. Dentro de cada UC são
planeadas as actividades pedagógicas e as formas de avaliação que permitam aos estudantes aprender e aos
professores certificar a aquisição daquelas competências.
Nos segundos ciclos de estudos, a medição do nível de competência é feito através da avaliação da parte curricular e
da dissertação ou tese.
6.1.1. Competences to be developed in the study cycle, operationalization of the objectives, and measurement of its degree
of fulfillment.
In structure of study of the course are defined competencies, ie knowledge, understanding and skills that
students should acquire progressively during the various stages of the program and are able to demonstrate at the end
of the course. During this graduate course, the students should acquire skills that will enable to plan and develop
scientific and applied studies in specific areas of civil engineering or even those that concern border areas with others
scientific knowledge areas.
Each curricular unit has as objective to acquire specific skills that will be measured by the success of individual
student work. In the first cycle, measuring the level of competence is done through evaluation of curriculum and part of
the dissertation or thesis.
6.1.2. Demonstração de que a estrutura curricular corresponde aos princípios do Processo de Bolonha.
A estrutura curricular foi definida de acordo com as competências do ciclo de estudos. Para cada UC foram definidas
as competências a adquirir de acordo com as competências específicas e genéricas do ciclo de estudos e atribuídos
respectivos créditos ECTS em função do tempo de trabalho estimado para que o estudante atinja essas competências.
O ciclo de estudos tem os ECTS adequados: 300 para Mestrado Integrado (10 semestres).
6.1.2. Demonstration that the curricular structure corresponds to the principles of the Bologna process.
The curricular structure was defined according to skills of the course. For each Curricular unities were defined
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competences to be acquired according to specific and generic skills of the course and assigned their ECTS credits,
depending on the estimated working time for which the student reaches these skills. Lifecycle studies have
appropriate: 300 ECTS for Master Degree (10 semesters).
6.1.3. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho.
O Presidente do Departamento e o Director de Curso juntamente com a Comissão de Curso asseguram anualmente a
actualização, quer científica, quer dos de métodos de trabalho, procedendo à revisão das UC ´s sempre que tal se
justifique, e monitorizando a sua adequação aos objectivos e competências do curso.
6.1.3. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating.
The President of the Department and the Director of Course together with the Comission of Course assure, annually,
the scientific and the work methods update , proceeding to the revision of the UC ´s whenever such is justified, and by
a feedback process, procied to its adequacy to the objectives and abilities of the course.
6.1.4. Modo como o plano de estudos garante a integração dos estudantes na investigação científica.
.
No plano de estudos as UC, sempre que possível multidisciplinares (como Projecto, Desenho Urbano, Planeamento,
Habitat Rural, Ordenamento), através das metodologias utilizadas ou das actividades desenvolvidas, contribuem para a
integração/ Participação em eventos científicos, workshops, apresentação de trabalhos, aulas interactivas, etc.,
incentivando o estudante a aplicar conhecimentos e a resolver problemas em situações novas (ambiente científico,
técnico, económico, social).
O plano foi ainda preparado ainda tendo em conta a participação dos docentes que se encontram nos grupos ou I&D,
uma vez que o programa de tese do aluno deve seguir uma linha de investigação, os alunos serão inseridos (se
possível), num grupo ou CI estabelecendo relações e interagindo com os investigadores, conhecendo assim os
padrões de qualidade/ ética da investigação científica.
6.1.4. Description of how the study plan ensures the integration of students in scientific research.
In the plan of studies the UC, whenever possible to multidiscipline (as Project, Urban Drawing, Planning, Agricultural
Habitat, Order), through the used methodologies or of the developed activities, contribute for the integration
Participation in scientific events, workshops, interactive presentation of works, lessons, etc., stimulating the student to
apply knowledge and to decide problems in new situations (surrounding scientific, technician, economic, social).
The thesis program, of the student must be according to the subjects of investigation ongoing on the school, so, if it´s
possible, they will be integrated in a project, once that the program of thesis of the pupil must follow an inquiry line, the
pupils will be inserted (if possible), in a group or CI establishing relations and interacting with the investigators, thus
knowing the standards of ethical quality of the scientific inquiry.

6.2. Organização das Unidades Curriculares
6.2.1. Ficha das unidades curriculares
Anexo IX - Teoria da Arquitectura II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Teoria da Arquitectura II
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Miguel Santiago Fernandes
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
A unidade curricular tem por objectivo a compreensão do conceito de forma e escala; o domínio da génese da Teoria
da Arquitectura; a compreensão do conceito de estética na arquitectura.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
The course aims to understand the concept of form and scale; the domain of the genesis of the Theory of Architecture;
to understand the concept of aesthetics in architecture.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
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Introdução à teoria da arquitectura: instrumentos de análise e interpretação.
A estética da arquitectura. O projecto arquitectónico: essência e especificidade.
Forma – Escala - Construção e significado. Leitura da obra arquitectónica.
Conceitos e bases da Teoria da Arquitectura.
Os tratados ao longo da história.
Espaço arquitectónico – evoluções conceptuais.
A Critica Arquitectónica.
A Ideia na Arquitectura - Ideia e processo.
A ideia construída.
Fundamentos da forma arquitectónica.
Criação arquitectónica – princípios, métodos e tendências.
Geometria como elemento organizador da ideia.
Características das geometrias do s. XX. na arquitectura.
(in)Forma / Paradigmas contemporâneos.
Tipologia como instrumento.
6.2.1.4. Syllabus:
Introduction to the theory of architecture: tools for analysis and interpretation.
The aesthetics of architecture. The architectural project: essence and specificity. Shape - Scale - construction and
meaning. Reading of the architectural work.
Concepts and Bases of Theory of Architecture.
The Treaties throughout History.
The Architectural Space – conceptual developments.
The Architectural Critic.
The idea in Architecture - Idea and process.
The built idea.
Fundamentals of architectural shape.
The Architectural Creation – principles, methods and tendency.
Geometry, as organizer of the idea.
Characteristics of the geometries of the 20th century in architecture.
(in) Form / Contemporary Paradigms.
Typology as instrument.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Considerando-se a Teoria como um meio de proporcionar, aos alunos, capacidade reflexiva e crítica construtiva
autónoma e independente tanto de modelos como linhas de pensamento arquitectónico apresentando de forma clara
os principais conceitos teóricos integrantes do corpo disciplinar da Arquitectura e da Teoria da Arquitectura.
Pretende-se que a disciplina de Teoria de Arquitectura II constitua a base de conhecimentos e reflexão ao longo do
curso de Arquitectura consciencializando o aluno para a importância da investigação e análise na metodologia de
projecto, na fundamentação, na argumentação e no espírito crítico próprios da teoria da arquitectura e,
consequentemente da prática arquitectónica.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
Considering the theory as a means to provide students reflective capacity and autonomous and independent
constructive criticism, both of models as lines of architectural thought, showing clearly the main theoretical concepts
that integrate the disciplinary body members of architecture and Architectural theory.
It is intended that the discipline of Theory of Architecture II constitute the knowledge base and reflection over the
graduation in Architecture and understand the student to the importance of research and analysis on the methodology
of the project, in the grounds, the reasoning and theory's own critical spirit of Architecture and architectural practice.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O conteúdo programático da disciplina é apresentado aos alunos sob a forma de aulas teóricas. Existe ainda a
possibilidade de consulta do docente, para esclarecimento individual de dúvidas, durante o período de atendimento
semanal. As aulas destinam-se a apresentar os objectivos do processo de ensino aprendizagem; sensibilizar os alunos
para o estudo dos temas relacionados; estimular o interesse pela crítica e pela pesquiza de informação relacionada
com a disciplina; introduzir os conceitos teóricos de forma progressiva.
Sistema de avaliação (resumo):
a) Avaliação contínua (assiduidade/participação)....10%
b) Teste escrito (duração 2h) ......................30%
c) Trabalho(s) Teórico(s) .........................60%
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):

52 de 166

15/03/2017 20:49

CEF/0910/26421 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de estud...

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=53e426bf-b71...

The syllabus of the course is presented to students in the form of lectures. It is also possible to consult the teacher for
clarification of individual questions, during the weekly attendance. The classes are intended to present the objectives
of teaching and learning process; sensitize students to the study issues, stimulating the interest on critics and
searching for information related to the discipline, introduce the theoretical concepts gradually.
System of evaluation (short):
a) Continuous evaluation (attendance / participation)....10%
b) Written test (duration 2h) ........................................30%
c) Theorical work(s) ...................................................60%
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Privilegia-se a aplicação prática dos conceitos teóricos. Fomenta-se a capacidade de selecção dos aspectos essenciais
e desprezo dos secundários, avaliando sistematicamente a importância relativa de cada parâmetro.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching is focused on the practical application of theoretical concepts. The ability for selecting the essential
parameters and neglecting secondary aspects is trained by a systematical evaluation of the relative importance of each
parameter.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
1.BENEVOLO, L., Historia de la Arquitectura contemporánea, Barcelona, Gustavo Gili, 1977.
2.KRUFT, H.-W., Historia de la teoría de la arquitectura. Madrid, Alianza, 1990.
3.PATTETA, L., Historia de la Arquitectura. Antología crítica, Madrid, Celeste, 1997
4.BOZAL, V., Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas, vol I. Madrid, Visor, 1996
5.ARNHEIM, R., La forma visual de la arquitectura, Barcelona, Gustavo Gili, 1978.
6.AA.VV.; "Teoria da Arquitectura – do Renascimento aos nossos dias"; Ed. Tachen; 2003
7.AA.VV.; "Textos de Critica de Arquitectura comentados"; Departamento de Proyectos ETSAM; 2003
8.CAMPO BAEZA, Alberto; "A ideia construída"; Ed. Caleidoscópio; 2004
9.JENCKS, Charles e Karl Kropf; "Theories and Manifestoes of Contemporary Architects"; Willey-Academy; 2003
10.AGUILÓ, Miguel; "El Paisaje Construido – una aproximación a la idea de lugar"; Editorial Castalia, S. A.; Madrid;
1999

Anexo IX - Teoria da Arquitectura III
6.2.1.1. Unidade curricular:
Teoria da Arquitectura III
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Miguel Santiago Fernandes
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Compreensão do conceito de espaço e forma.
Compreensão do conceito de tipologia e categoria arquitectónica.
Domínio da Arquitectura do Movimento Moderno.
Reconhecimento da transformação histórica da arquitectura.
Reconhecimento da critica e analise da arquitectura.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
To understand the concept of space and form.
To understand the concept of architectural typology and category.
Mastering the Architecture of the Modern Movement.
Recognition of the historical transformation of architecture.
Recognition of the critic and architecture analysis.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Fundamentos e factores da forma arquitectónica.
Geometria como elemento organizador da ideia. Características das geometrias do s. XX na arquitectura.
Tipologia como instrumento. As categorias do objecto arquitectónico. A dimensão simbólica na arquitectura
Espaço e forma. Arquitectura vs contexto. O lugar.
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Função e utilidade: a razão / estrutura e materialidade.
Princípios da arquitectura racionalista.Métodos de composição da arquitectura racionalista: o espaço arquitectónico; a
ideia de limite; fenómenos no espaço arquitectónico.
A perspectiva como racionalidade e artificio.
A construção do tempo e o espaço.
Sistemas de movimento e profundidade.
6.2.1.4. Syllabus:
The architecture of the Industrial Revolution: Neoclassicism and historicism. The architecture of modernity. The
transformations of modern ideas.
PART II. Foundations and factors of the architectural form.
Geometry as an organizing element of the idea. Characteristics of the geometries of the XXth century architecture.
Typology as an instrument. The categories of the architectural object. The symbolic dimension of architecture.
Space and form. Architecture vs. context. The place.
Function and utility: the reason / structure and materiality.
Principles of rationalist architecture.Methods of composition of the rationalist architecture: the architectural space; the
idea of limit; phenomena of the architectural space.
The perspective as rationality and artifice.
The construction of time and space.
Systems of movement and depth.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
O regime de acesso ao curso de Arquitectura do DECA da UBI e a heterogeneidade dos conhecimentos dos alunos o
que diz respeito à matéria daTeoria da Arquitectura em particular, obrigou optar para um sistema de aquisição de
conhecimentos básicos, de simples factos históricos e teoricos , e de competências de aplicação de técnicas de
trabalho científico, da pesquisa, da terminologia e da descrição oral e por escrito de objectos de arquitectura, da
datação cronológica e finalmente da apresentação dos resultados obtidos como estipulado nos objectivos
anteriormente expostos. Os temas da pesquisa relacionam-se com programa, como obras de arquitectos conhecidos,
estilos de arquitectura ou monumentos arquitectónicos portugueses ou internacionais, são propostos pelos próprios
alunos ou pelo docente e são considerados complementares as informações apresentadas pelo docente.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The manner of access to the UBI’s course of Architecture and the heterogeneous level of the student’s knowledge of
theory of Architecture in particular, made it necessary to combine acquisition of basic knowledge, simples facts and
problems about theory with achieving the competence of scientific working, investigation, the adoption of an adequate
scientific terminology in describing orally and written an architectural object, dating it correctly and finally present the
achieved results as pointed out in the objectives exposed earlier . The topics of research are related to the syllabus, like
the projects of well known architects, architectonical styles or Portuguese or international monuments, are proposed
by the students themselves or by the lecturer and considerate as complementary to the programme .
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O conteúdo programático da disciplina é apresentado aos alunos sob a forma de aulas teóricas. Existe ainda a
possibilidade de consulta do docente, para esclarecimento individual de dúvidas, durante o período de atendimento
semanal. As aulas destinam-se a apresentar os objectivos do processo de ensino aprendizagem; sensibilizar os alunos
para o estudo dos temas relacionados; estimular o interesse pela crítica e pela pesquiza de informação relacionada
com a disciplina; introduzir os conceitos teóricos de forma progressiva.
Sistema de avaliação (resumo):
a) Avaliação contínua (assiduidade/participação)....10%
b) Teste escrito (duração 2h) ......................30%
c) Trabalho(s) Teórico(s) .........................60%
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The syllabus of the course is presented to students in the form of lectures. It is also possible to consult the teacher for
clarification of individual questions, during the weekly attendance. The classes are intended to present the objectives
of teaching and learning process; sensitize students to the study issues, stimulating the interest on critics and
searching for information related to the discipline, introduce the theoretical concepts gradually.
System of evaluation (short):
a) Continuous evaluation (attendance / participation)....10%
b) Written test (duration 2h) ........................................30%
c) Theoretical work(s) ...................................................60%
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6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Privilegia-se a aplicação prática dos conceitos teóricos. Fomenta-se a capacidade de selecção dos aspectos essenciais
e desprezo dos secundários, avaliando sistematicamente a importância relativa de cada parâmetro.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching is focused on the practical application of theoretical concepts. The ability for selecting the essential
parameters and neglecting secondary aspects is trained by a systematical evaluation of the relative importance of each
parameter.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
1. BENEVOLO, L., Historia de la Arquitectura contemporánea, Barcelona, Gustavo Gili, 1977.
2. COLLINS, P., Los ideales de la arquitectura moderna, su evolución, 1750-1950, Barcelona, Gustavo Gili, 1970 (1965).
3. LE CORBUSIER, Hacia una arquitectura, Buenos Aires, Poseidón, 1964, (1923).
4. HEREU, P., MONTANER, J. M., y OLIVERAS, J., Textos de arquitectura de la modernidad, Madrid, Nerea.
5. MONTANER, Josep Maria, La modernidad superada. Arquitectura, arte y pensamiento del siglo XX, GG, Barcelona
1997
6.DIEZ DEL CORRAL, Juan; "Manual de crítica de la arquitectura"; Ed. Biblioteca Nueva; Madrid; 2005
7.HAYS, K. Michael, Architecture, Theory since 1968, Columbia Books of Arhitecture, The MIT Press, 1988
8.NESBITT, Kate (editor), "Theorizing a new agenda for architecture", Princeton Architectural Press, New York, 1996.
9.CONRADS, Ulrich; "Programmes et Manifestes de l’Architecture du XXème Siecle"; Les Editions de la Villette, 1981

Anexo IX - Concepção de Estruturas
6.2.1.1. Unidade curricular:
Concepção de Estruturas
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Luís Filipe Almeida Bernardo
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
A disciplina tem por objectivo complementar o conhecimento do projecto de estruturas, através da transmissão das
seguintes competências:
a) Compreender e interpretar a aplicação das acções em estruturas.
b) Compreender a aplicação dos critérios de segurança estrutural.
c) Compreender os métodos elementares de concepção e prédimensionamento em estruturas.
d) Compreender a concepção de estruturas de edifícios e outras estruturas especiais.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
The aim of the discipline is to complement the knowledge of structures project, through the transmission of the
following competences:
a) Understanding and interpretation of the application of actions on structures
b) Understanding the application of the structural safety criteria
c) Understanding the elementary methods of structural conception and pre-design.
d) Understanding the structural conception of buildings and other special structures.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. Acções regulamentares em estruturas.
2. Revisão de conceitos elementares de materiais estruturais.
3. Concepção e pré-dimensionamento de estruturas básicas
4. Verificação da segurança estrutural.
5. Concepção de estruturas de edifícios.
6. Estruturas especiais.
6.2.1.4. Syllabus:
1. Normative actions on structures
2. Revision of elementary concepts of structural materials
3. Conception and pre-design ob basic structures
4. Structural safety design
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5. Structural conception of buildings
6. Special Structures
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos da unidade curricular Concepção de Estruturas foram definidos em função dos
objectivos e competências a serem adquiridos pelos alunos e enquadram-se dentro dos conteúdos normalmente
leccionados em unidades curriculares equivalentes de outras Universidades Portuguesas e Europeias.
Em termos de objectivos da unidade curricular, os conteúdos programáticos permitem complementar a prática do
projecto de Estruturas, alargando-a a outras situações correntes e não contempladas em outras unidades curriculares
onde os alunos começam a adquirir competências neste domínio.
Para dotar os alunos das competências específicas a desenvolver no âmbito desta unidade curricular, existe uma
correspondência directa entre os conteúdos de cada capítulo leccionado (Capítulos 1 a 6 dos conteúdos
programáticos) e as competências específicas a desenvolver (Competências (a) a (d) dos objectivos da unidade
curricular e competências a desenvolver).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The syllabus of the curricular unit Conception of Structures was based on the objectives and competences to be
acquired by the students and is related with the syllabus normally taught in equivalent courses in other Portuguese and
European Universities.
Related with the objectives of the course, the syllabus allows complementing the structural project, by extending this
competence to other cases not covered by other curricular units.
To provide students with specific competences, there is a direct correspondence between the content taught in each
chapter (Chapters 1 to 6 of the syllabus) and the competences to develop (Competences (a) to (d) of the objectives of
the curricular unit and competences).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular tem a duração de um semestre lectivo, envolvendo 64 horas de contacto com a equipa docente,
61 horas de trabalho autónomo e 10 horas para avaliação (total: 135 horas). A aprovação a esta unidade curricular
confere ao formando 5 ECTS.
As aulas estão organizadas em aulas teóricas – T (exposição dos conteúdos programáticos, envolvendo também a
apresentação de problemas de pequena dimensão) e aulas práticas – PL (aplicação dos conteúdos programáticos
através da resolução de problemas práticos).
A avaliação é realizada em duas fases:
- Avaliação contínua: testes teórico-práticos e trabalhos ao longo do semestre lectivo
- Exame final (com parte teórica e parte prática) para os alunos admitidos
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
This one semester course consists of 64 hours of contact with the teaching team, 61 hours of autonomous work and 10
hours for evaluation (total: 135 hours). The course is credited with 5 ECTS.
The course is structured with theoretical classes – T (exposition of the subjects of the course and presentation of small
practical examples) and practical classes – PL (application of theoretical concepts to solve practical problems).
Evaluation is performed in two phases
- Continuous evaluation: theoretical and practical tests and practical works throughout the semester
- Final exam (with theoretical and practical part) for admitted students
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
O programa encontra-se estruturado em partes, subdivididas em capítulos, que procuram agrupar as matérias
relacionadas com os objectivos atrás definidos.
A sequência estabelecida para os capítulos pretende obedecer a uma lógica de pedagogia, partindo da generalidade
dos princípios para o pormenor dos detalhes e concluindo com uma síntese final apoiada em exemplos.
A selecção dos conteúdos teve presente a duração limitada do curso, correspondente a um semestre lectivo e a cerca
de quinze semanas de aulas.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching is focus on the practical application of theories concepts.
Promotes the ability of self-criticism and self-assessment, in all the exercises. Observation and synthesis capacity is
the main focus.
The application of exercises with line will increase an individual observation capacity.
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6.2.1.8. Bibliografia principal:
Salvadoi, Mario. Heller, Robert – Structure in Arquitecture. Prentice Hall International, Inc. London. 1965
Beer, Ferdinand P. Johnston, E. Russel – Mecânica Vectorial para Engenheiros: Estática. Mc Graw Hill. Lisboa. 2000.
Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes. RSA.
Heino Engel – Sistema de Estructuras / Sistemas Estruturais
Zalevski, Waclaw. Allen, Edward – Shaping Structures: Statics. John Wiley & Sons, Inc. New York. 1998

Anexo IX - Construção
6.2.1.1. Unidade curricular:
Construção
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Luiz Antonio Pereira Oliveira
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Compreender os conceitos e informações relacionados com a tecnologia de construção de edifícios, com ênfase na
implantação e escolha de infra-estruturas de um edifício.
Compreender os processos construtivos correntes.
Ser capaz de planear e controlar as etapas de execução dos subsistemas: subestrutura e superestrutura de um edifício
em betão armado.
Ser capaz de planear e controlar a produção de alvenarias e seus revestimentos.
Ser capaz de planear e controlar a produção de coberturas típicas de edifícios.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Understand the technological concepts related to building construction, with an emphasis on choice and
implementation of building infrastructures.
Understand the current construction processes.
Be able to plan the subsystems production phases: substructure and superstructure of a reinforced concrete building
system.
Be able to plan and control of masonry production and its coverings.
Be able to plan and control the production of typical buildings roof systems.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1.Princípios gerais da construção. 2. Serviços preliminares para instalação e implantação de obras. 3. Movimento de
terra, escavação e contenção. 4. Fundações. 5. Processo de construção em betão armado e em betão pré-esforçado. 6.
Tecnologia da construção em alvenaria. 7. Tecnologia da construção em componentes metálicos e mistos. 8.
Tecnologia da construção em madeira. 9. Revestimentos de edifícios. 10. Coberturas. 11. Orçamentação e planeamento
de obras.
6.2.1.4. Syllabus:
1. General basis of construction. 2. Installation and implantation of building sites. 3. Earthmoving operations,
excavation and stability support. 4. Foundations.
5. Technology of reinforced and prestressed concrete constructions. 6. Technology of masonry constructions. 7.
Technology of construction with metallic and mixed components. 8. Technology of wood constructions. 9. Buildings
facades. 10. Roof systems. 11. Planning and building costs
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Para dotar os alunos das competências específicas a desenvolver no âmbito desta unidade curricular, existe uma
correspondência direta entre os conteúdos dos capítulos 1 a 11 e as competências específicas a desenvolver (a) a (e)).
Capítulos 1 a 4 conferem ao aluno a capacidade de compreender os conceitos e informações relacionados com a
tecnologia de construção de edifícios, com ênfase na implantação e escolha de infra-estruturas de um edifício. (a);
Capítulos 5 a 9 e 11 permitem ao aluno compreender os processos construtivos correntes, ser capaz de planear e
controlar as etapas de execução dos subsistemas: subestrutura e superestrutura de um edifício em betão armado bem
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como a produção de alvenarias e seus revestimentos. (b, c, d). Capítulo 10 permite ao aluno ser capaz de planear e
controlar a produção de coberturas típicas de edifícios (e).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
To provide students with specific competences, there is a direct correspondence between the content taught in
chapters 1 to 11 and the competences to develop (a) to (e). Chapters 1 - 4 give to the students the ability to understand
the technological concepts related to building construction, with an emphasis on choice and implementation of
building infrastructures. (a); Chapters 5 – 9 and 11 allow the student to be able to understand the current construction
processes, to plan the subsystems production phases: substructure and superstructure of a reinforced concrete
building system and able to plan and control of masonry production and its coverings (b, c, d). Chapter 10 allows the
student to be able to plan and control the production of typical buildings roof systems (c).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular tem a duração de um semestre letivo, envolvendo 64 horas de contato com o docente, 63 horas
de trabalho autónomo e 8 horas para avaliação (total: 135 horas). A aprovação a esta unidade curricular confere ao
formando 6 ECTS.
As aulas estão organizadas em aulas teórico-práticas – TP (exposição dos conteúdos programáticos, envolvendo
também a apresentação de caso práticos) e aulas práticas – PL (aplicação dos conteúdos programáticos através do
desenvolvimento de um projeto construtivo de um edifício de habitação, envolvendo as suas fases de produção, bem
como o planeamento e orçamentação do mesmo ).
A avaliação é realizada em duas fases:
- Avaliação de Aprendizagem: A Classificação de Aprendizagem será sob base dos trabalhos práticos realizados na
unidade curricular e teste teórico-prático.
- Exame final (com parte teórica e parte prática) para os alunos admitidos
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
This one semester course consists of 64 hours of contact with the teaching team, 63 hours of autonomous work and 8
hours for evaluation (total: 135 hours). The course is credited with 6 ECTS. The course is structured with theoreticalpractice classes – TP (exposition of the subjects of the course and presentation of case studies) and practical classes –
PL (application of theoretical concepts to solve practical problems through the development of a constructive project of
a residential building, involving all construction phases, their planning and costs evaluation)
The evaluation is performed in two phases
- Continuous evaluation: will be based on practical work carried out in the course and theoretical and practical test
- Final exam (with theoretical and practical part) for admitted students
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A duração de um semestre letivo desta unidade curricular envolvendo um total de 135 horas (64h de contacto com o
docente, 63h de trabalho autónomo do aluno e 8h para avaliação), foi definida tendo por base os objetivos e
competências a serem adquiridas pelos alunos, designadamente tendo em conta o volume de trabalho a realizar quer
pelo aluno e pelo docente. A estruturação das aulas faseadas em aulas teórico-práticas, onde é feita a exposição dos
conceitos teóricos e onde também são apresentados exemplos práticos de técnicas construtivas e métodos de
planeamento de gestão da produção dos subsistemas, e em aulas práticas, onde os alunos aplicam os conceitos
teóricos através do desenvolvimento de um projeto construtivo de uma edificação durante o qual os alunos aplicam
métodos e conhecimentos adequados e ajustados a cada conteúdo programático. A aprendizagem, de uma forma
proporcionada e gradual, permite que os alunos adquiram as competências necessárias para obter a aprovação.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
This one semester course with 135 total hours (64 hours of contact with the teaching team, 63 hours of autonomous
work and 8 hours for evaluation) was based on the objectives and competences to be acquired by students, by taking
into account the work to be undertaken either by the student and professor. The course is structured with alternated
theoretical-practice classes – TP, where theoretical concepts of the syllabus are taught and where is also present
practical examples of construction techniques and planning methods of subsystems production management, and
practical classes - PL, where students apply the theoretical concepts through the development of a construction
building project during which students apply knowledge and methods appropriate to each syllabus contents. Learning
concepts and methods allows that students acquire the competences, in a gradual and proportionate way throughout
the semester, to be approved.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
1. R. Chindley.: Building Construction Handbook; Heinmann Newnes, Oxford, 1988. 2. I. Paricio. La Construcción de la
arquitectura, V1 a V3. Institut de Tecnología de Cosntrucció de Catalunya. 3. B. Berry. The Construction of Buildings;
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BSP, Oxford, 1989 4. H. Schmitt., Tratado de Construccion; Ed. G. Gilli SA, Barcelona, 1992. 5. J. Paz Branco,
Infraestruturas, Estruturas, Alvenarias e Cantarias em Edifícios; Ed. Gustave Eiffel, 1993.

Anexo IX - Desenho I/1
6.2.1.1. Unidade curricular:
Desenho I/1
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Jacek Krenz
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
1- Exploração das potencialidades gráficas dos materiais e instrumentos do
Desenho.
2- Desenho entendido como forma de comunicação.
3- Capacidade de observação e representação dos objectos, à escala da mão e do corpo.
4- Distinção entre o ocasional e o intencional.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
1-Graphical exploration of the potential of drawing instruments and materials.
2-Design understood as form of communication.
3-Ability of observe and represent the objects at hand and body scale.
4-Distinction between occasional and intentional.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1- Memórias desenhadas da minha cidade;
2- O objecto visto através do desenho;
3- Ciclo da figura humana/Modelo vivo;
4- Diário desenhado.
6.2.1.4. Syllabus:
1- Drawing memories from my city;
2-The object seen through the drawing;
3-Cycle of the human body/naked model;
4-Daily book portfolio with drawings.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
O programa encontra-se estruturado em partes, subdivididas em capítulos, que procuram agrupar as matérias
relacionadas com os objectivos atrás definidos.
A sequência estabelecida para os capítulos pretende obedecer a uma lógica de pedagogia, partindo da generalidade
dos princípios para o pormenor dos detalhes e concluindo com uma síntese final apoiada em exemplos.
A selecção dos conteúdos teve presente a duração limitada do curso, correspondente a um semestre lectivo e a cerca
de quinze semanas de aulas.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The program is divided into parts, each subdivided into chapters, which seek to combine the materials related to the
objectives define above.
The sequence established for the chapters follows the logic of pedagogy, from the generality of principles, through the
details and concluding with a final portfolio supported by examples.
The selection of contents was conditioned to duration of the course, equivalent to a semester and about fifteen weeks
of classes.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O conteúdo programático da disciplina é apresentado aos alunos em aulas de orientação tutória.
As aulas desenvolvem-se de acordo com a seguinte metodologia:
Desenvolvimento de um conjunto de exercícios práticos, coerentes com o programa da disciplina.
Lançamento de exercícios suportados por documentos específicos, com descrição do pretendido, materiais a utilizar e
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forma de apresentação.
Ciclo de Modelo Vivo, com análise crítica diária dos desenhos desenvolvidos.
Apresentação da Bibliografia da Disciplina e discussão das mesmas.
Utilização de informação audiovisual.
Deslocações ao exterior do espaço da Universidade.
Exposição de trabalhos no espaço da sala de aulas.
Discussão, diária, de ideias com os alunos, sobre os trabalhos que se estão a desenvolver.
Aplicação de tecnologia digital.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The syllabus of the course is presented to students in orientation tutoring classes.
Classes are developed according to the following methodology:
Development of a set of practical exercises, according with the program of the discipline.
Exercises supported by specific documents, with description of desired materials to use and layout of presentation.
Cycle of naked model, with critical analysis from daily drawings developed. Presentation of the Bibliography of
discipline and discussion of same.
Use of audiovisual information.
Classes go to the exterior of the University to make drawings.
Exhibition of work inside the classroom.
Daily discussion ideas with students about the drawings that are developing. Application of digital technology.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Privilegia-se a aplicação prática dos conceitos teóricos.
Fomenta-se a capacidade de auto-critica e de auto-avaliação, em todos os exercícios.
Privilegia-se a observação e a capacidade de síntese.
A aplicação de exercícios com linha de contorno, vão implicar num aumento na capacidade de observação individual.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching is focus on the practical application of theories concepts.
Promotes the ability of self-criticism and self-assessment, in all the exercises. Observation and synthesis capacity is
the main focus.
The application of exercises with line will increase an individual observation capacity.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
- Goldstein, Nathan - Figure Drawing. Prentice - Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1976.
- Nicolaides, Kimon - The Natural Way To Draw. Houghton Wifflin Company, Boston, 1969.
- Rudel, Jean (Dir.), Brit, Elisabeth, Costa, Sandra e Piguet, Philippe - Les Techniques De L'Art.Flammarion, Paris, 1999.

Anexo IX - Desenho I/2
6.2.1.1. Unidade curricular:
Desenho I/2
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Jacek Krenz
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
1- Aquisição dos conceitos de cor, valor de cor e luz/sombra.
2- Capacidade de representação da figura humana aplicando diferentes
técnicas de abordagem.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
1-Acquisition of concepts of colour, value of colour and light/shade.
2-Ability to represent the human figure by using different technical approach.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1- Cor básica e experimentação;
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2- Imagem urbana e análise sequência;
3- Representação de um espaço urbano;
4- Diário desenhado.
6.2.1.4. Syllabus:
1-Basic color and experimentation;
2-Urban image and sequence analysis;
3-Representation of an urban space;
4-Daily book portfolio with drawings.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
O programa encontra-se estruturado em partes, subdivididas em capítulos, que procuram agrupar as matérias
relacionadas com os objectivos atrás definidos.
A sequência estabelecida para os capítulos pretende obedecer a uma lógica de pedagogia, partindo da generalidade
dos princípios para o pormenor dos detalhes e concluindo com uma síntese final apoiada em exemplos.
A selecção dos conteúdos teve presente a duração limitada do curso, correspondente a um semestre lectivo e a cerca
de quinze semanas de aulas.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The program is divided into parts, each subdivided into chapters, which seek to combine the materials related to the
objectives define above.
The sequence established for the chapters follows the logic of pedagogy, from the generality of principles, through the
details and concluding with a final portfolio supported by examples.
The selection of contents was conditioned to duration of the course, equivalent to a semester and about fifteen weeks
of classes.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O conteúdo programático da disciplina é apresentado aos alunos em aulas de orientação tutória.
As aulas desenvolvem-se de acordo com a seguinte metodologia:
Desenvolvimento de um conjunto de exercícios práticos, coerentes com o programa da disciplina.
Lançamento de exercícios suportados por documentos específicos, com descrição do pretendido, materiais a utilizar e
forma de apresentação.
Ciclo de Modelo Vivo, com análise crítica diária dos desenhos desenvolvidos.
Apresentação da Bibliografia da Disciplina e discussão das mesmas.
Utilização de informação audiovisual.
Deslocações ao exterior do espaço da Universidade.
Exposição de trabalhos no espaço da sala de aulas.
Discussão, diária, de ideias com os alunos, sobre os trabalhos que se estão a desenvolver.
Aplicação de tecnologia digital.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The syllabus of the course is presented to students in orientation tutoring classes.
Classes are developed according to the following methodology:
Development of a set of practical exercises, according with the program of the discipline.
Exercises supported by specific documents, with description of desired materials to use and layout of presentation.
Cycle of naked model, with critical analysis from daily drawings developed. Presentation of the Bibliography of
discipline and discussion of same.
Use of audiovisual information.
Classes go to the exterior of the University to make drawings.
Exhibition of work inside the classroom.
Daily discussion ideas with students about the drawings that are developing. Application of digital technology.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Privilegia-se a aplicação prática dos conceitos teóricos.
Fomenta-se a capacidade de auto-critica e de auto-avaliação, em todos os exercícios.
Privilegia-se a observação e a capacidade de síntese.
A aplicação de exercícios com linha de contorno, vão implicar num aumento na capacidade de observação individual.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching is focus on the practical application of theories concepts.

61 de 166

15/03/2017 20:49

CEF/0910/26421 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de estud...

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=53e426bf-b71...

Promotes the ability of self-criticism and self-assessment, in all the exercises. Observation and synthesis capacity is
the main focus.
The application of exercises with line will increase an individual observation capacity.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
- Chaet, Bernard - The Art Of Drawing. CBS College Plublishing, 1983.
- Itten, Johannes - Art De La Couleur. Dssaion e Tolra, Paris, 1990.
- Honnecourt, Villard De - Álbum De Villard De Honnecourt, Architecte Du XIII Siècli. Biblioteca Nacional, Paris.
- Massironi, Manfredo - Ver Pelo Desenho. Edições 70, Lisboa.
- Montoya, José Maria De Lapuerta - El Croquis, Proyeto e Arquitectura. Edições Celeste, Madrid, 1997.

Anexo IX - Desenho II/1
6.2.1.1. Unidade curricular:
Desenho II/1
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Luís Miguel de Barros Moreira Pinto
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
1- Capacidade de estruturação de um discurso gráfico a partir de um tema.
2- Capacidade de representação, análise critica e imaginação criativa.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
1-Ability to structuring a graphic methodology departing from a theme.
2-Ability of representation, creative imagination and critical analysis.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1- Memórias desenhadas de uma cidade;
2- O espaço visto através de um objecto;
3- Ciclo de modelo vivo;
4- Carnet de Arquitecto.
6.2.1.4. Syllabus:
1- Drawing, using the memory, from the image of a city;
2-Space seen through an object;
3-Nude model drawings;
4-Daily book portfolio with architect drawings.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
O programa encontra-se estruturado em partes, subdivididas em capítulos, que procuram agrupar as matérias
relacionadas com os objectivos atrás definidos.
A sequência estabelecida para os capítulos pretende obedecer a uma lógica de pedagogia, partindo da generalidade
dos princípios para o pormenor dos detalhes e concluindo com uma síntese final apoiada em exemplos.
A selecção dos conteúdos teve presente a duração limitada do curso, correspondente a um semestre lectivo e a cerca
de quinze semanas de aulas.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The program is divided into parts, each subdivided into chapters, which seek to combine the materials related to the
objectives define above.
The sequence established for the chapters follows the logic of pedagogy, from the generality of principles, through the
details and concluding with a final portfolio supported by examples.
The selection of contents was conditioned to duration of the course, equivalent to a semester and about fifteen weeks
of classes.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O conteúdo programático da disciplina é apresentado aos alunos em aulas de orientação tutória.
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As aulas desenvolvem-se de acordo com a seguinte metodologia:
Desenvolvimento de um conjunto de exercícios práticos, coerentes com o programa da disciplina.
Lançamento de exercícios suportados por documentos específicos, com descrição do pretendido, materiais a utilizar e
forma de apresentação.
Ciclo de Modelo Vivo, com análise crítica diária dos desenhos desenvolvidos.
Apresentação da Bibliografia da Disciplina e discussão das mesmas.
Utilização de informação audiovisual.
Deslocações ao exterior do espaço da Universidade.
Exposição de trabalhos no espaço da sala de aulas.
Discussão, diária, de ideias com os alunos, sobre os trabalhos que se estão a desenvolver.
Aplicação de tecnologia digital.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The syllabus of the course is presented to students in orientation tutoring classes.
Classes are developed according to the following methodology:
Development of a set of practical exercises, according with the program of the discipline.
Exercises supported by specific documents, with description of desired materials to use and layout of presentation.
Cycle of naked model, with critical analysis from daily drawings developed. Presentation of the Bibliography of
discipline and discussion of same.
Use of audiovisual information.
Classes go to the exterior of the University to make drawings.
Exhibition of work inside the classroom.
Daily discussion ideas with students about the drawings that are developing. Application of digital technology.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Privilegia-se a aplicação prática dos conceitos teóricos.
Fomenta-se a capacidade de auto-critica e de auto-avaliação, em todos os exercícios.
Privilegia-se a observação e a capacidade de síntese.
A aplicação de exercícios com linha de contorno, vão implicar num aumento na capacidade de observação individual.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching is focus on the practical application of theories concepts.
Promotes the ability of self-criticism and self-assessment, in all the exercises. Observation and synthesis capacity is
the main focus.
The application of exercises with line will increase an individual observation capacity.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
- Damisch, Hubert - L'origine De La Perspective. Champs - Flammarion, Paris, 1994
- Jacques, Annie - Les Dessins D'Arquitecture de XIX Siecle. Biblioteca De L'Image, 1995
- Schaller, Thomas Wells - The Art Of Arquitecture Drawing - Imagination and Techique. International T. Publishing, 1997
-Vinci, Leonardo Da - Leonardo On The Human Body - Publicações Dover, Nova Iorque
- Vinci, Leonardo Da - The Note Books Of Leonardo Da Vinci. 2 Vols., Jean Paul Richter, Publicações Dover, Nova Iorque

Anexo IX - Desenho II/2
6.2.1.1. Unidade curricular:
Desenho II/2
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Luís Miguel de Barros Moreira Pinto
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
1-Capacidade de representação através das técnicas do claro/escuro.
2- Capacidade de representar o mundo real e o mundo imaginado.
3- Capacidade de organização e exposição gráfica do trabalho desenvolvido.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
1-Ability of representation through the techniques of light/dark.
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2-Ability to represent the real world and the imagined world.
3-Ability of organization and of made a layout of the work.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1- Ciclo de claro/escuro: 1ª fase - representação da luz/sombra em Arquitectura, 2ª fase - análise do claro/escuro num
espaço de referência, 3ª fase -a obra de Piranesi como base para a invenção;
2- Trabalho de síntese a partir de um tema;
3- Carnet de Arquitecto.
6.2.1.4. Syllabus:
1-Light/dark cycle: 1st stage-representation of light/shade in architecture, 2nd phase - analysis of light/dark within
reference, 3rd stage-Piranesi's work as a basis for the invention;
2- Synthesis Drawing from a theme;
3-Daily book portfolio with architect drawings.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
O programa encontra-se estruturado em partes, subdivididas em capítulos, que procuram agrupar as matérias
relacionadas com os objectivos atrás definidos.
A sequência estabelecida para os capítulos pretende obedecer a uma lógica de pedagogia, partindo da generalidade
dos princípios para o pormenor dos detalhes e concluindo com uma síntese final apoiada em exemplos.
A selecção dos conteúdos teve presente a duração limitada do curso, correspondente a um semestre lectivo e a cerca
de quinze semanas de aulas.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The program is divided into parts, each subdivided into chapters, which seek to combine the materials related to the
objectives define above.
The sequence established for the chapters follows the logic of pedagogy, from the generality of principles, through the
details and concluding with a final portfolio supported by examples.
The selection of contents was conditioned to duration of the course, equivalent to a semester and about fifteen weeks
of classes.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O conteúdo programático da disciplina é apresentado aos alunos em aulas de orientação tutória.
As aulas desenvolvem-se de acordo com a seguinte metodologia:
Desenvolvimento de um conjunto de exercícios práticos, coerentes com o programa da disciplina.
Lançamento de exercícios suportados por documentos específicos, com descrição do pretendido, materiais a utilizar e
forma de apresentação.
Ciclo de Modelo Vivo, com análise crítica diária dos desenhos desenvolvidos.
Apresentação da Bibliografia da Disciplina e discussão das mesmas.
Utilização de informação audiovisual.
Deslocações ao exterior do espaço da Universidade.
Exposição de trabalhos no espaço da sala de aulas.
Discussão, diária, de ideias com os alunos, sobre os trabalhos que se estão a desenvolver.
Aplicação de tecnologia digital.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The syllabus of the course is presented to students in orientation tutoring classes.
Classes are developed according to the following methodology:
Development of a set of practical exercises, according with the program of the discipline.
Exercises supported by specific documents, with description of desired materials to use and layout of presentation.
Cycle of naked model, with critical analysis from daily drawings developed. Presentation of the Bibliography of
discipline and discussion of same.
Use of audiovisual information.
Classes go to the exterior of the University to make drawings.
Exhibition of work inside the classroom.
Daily discussion ideas with students about the drawings that are developing. Application of digital technology.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Privilegia-se a aplicação prática dos conceitos teóricos.
Fomenta-se a capacidade de auto-critica e de auto-avaliação, em todos os exercícios.
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Privilegia-se a observação e a capacidade de síntese.
A aplicação de exercícios com linha de contorno e de esquiço, vão implicar num aumento na capacidade de
observação individual.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching is focus on the practical application of theories concepts.
Promotes the ability of self-criticism and self-assessment, in all the exercises. Observation and synthesis capacity is
the main focus.
The application of exercises with line and sketch’s will increase an individual observation capacity.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
Twombly, Robert E Menocal, Narciso G. - louis sullivan - The Poetry Of Arquitecture. W.W.Norton & Company, Nova
Iorque, 2000
- Ficacci, Luigi - Giovanni Baptista Piranesi - The Complete Etchings. Instituto Nacionale Per La Gráfica, Roma,
Benedikt Tachen, 2000
- Barros, Ana Mafalda (Coord.) - Giovanni Baptista Piranesi - Invenções, Caprichos, Arquitecturas 1720/1778. Secretaria
De Estado Da Cultura,Lisboa, 1993
- Costa, Daciano Da - Croquis De Viagem. Livros Horizonte, Lisboa, 1994

Anexo IX - Habitat Rural
6.2.1.1. Unidade curricular:
Habitat Rural
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
LUIS MANUEL FERREIRA GOMES
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Compreender as relações entre o património natural e o meio rural.
Reconhecer o fenómeno do ecoturismo e compreender que pode constituir-se como alavanca para a revitalização do
espaço rural.
Compreender a revitalização/recuperação em alguns casos de espaços rurais.
Reconhecer a importância do espaço natural para o desenvolvimento sustentado.
Compreender as relações do património edificado dos espaços termais com as limitações à ocupação humana devido
às restrições aos perímetros de protecção do aquífero.
Compreender como os aspectos rurais, históricos e culturais potenciam grandes projectos: os parques temáticos.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
To understand the relationships between the natural heritage and the rural way.
Recognize the eco - tourism and to understand that it can contribute to the revitalization of the rural space.
To understand the revitalization/recovery in some cases of rural spaces.
Recognize the importance of the natural space for the supported development.
To understand the relations of the built heritage of the thermal spaces with limitations to the occupation human being
due to the restrictions to the protection perimeters of mineral water.
To understand as the rural, historical and cultural aspects they harness great projects: the thematic parks.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Conceitos fundamentais em Habitat Rural : O espaço rural como fenómeno social; suas funções; diferentes
perspectivas de ruralidade; a especificidade do espaço social rural. A dependência em relação aos processos naturais
e a estreita ligação ao espaço local dos agentes sociais que nele habitam. Persistência do grupo doméstico enquanto
unidade de produção.
As aldeias castiças: da sua origem, evolução, envelhecimento, à sua revitalização. As aldeias históricas de Portugal Casos de estudo: Monsanto; Sortelha, Marialva e outras.
O Ecoturismo e o habitat rural.
Os Geomonumentos e o Turismo. A evolução da sociedade e o turismo – musealizações de espaços geoturísticos.
Os espaços termais e a ruralidade. A revitalização das aldeias termais.
O habitat rural e os parques temáticos – Casos de estudo
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6.2.1.4. Syllabus:
Fundamental concepts in Rural Habitat: the rural space as social phenomena its functions; distinct perspectives of the
rural; the specificity of the rural social space. The dependence in relation to the natural processes and the narrow
linking with the local agents. Persistence of the domestic group as unit of production.
The original villages: of its origin, evolution, aging, to its revitalization. The historical villages of Portugal - Cases of
Study: Monsanto, Sortelha, Marialva and others.
The ecotourism and the rural habitat.
The geomonuments, the evolution of the society and the tourism.
The thermal spaces and the rural. The renaissance of the SPA villages.
The rural habitat and the thematic parks - study cases.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Para dotar os alunos das competências específicas a desenvolver no âmbito desta unidade curricular, existe uma
correspondência directa entre os conteúdos de cada capítulo leccionado (Capítulos 1 a 6 dos conteúdos
programáticos) e as competências específicas a desenvolver (i a vi).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
To provide students with specific competences, there is a direct correspondence between the content taught in each
chapter (Chapters 1 to 6 of the syllabus) and the competences to develop (Competences (i) to (vi) of the objectives of
the curricular unit and competences).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular tem a duração de um semestre lectivo, envolvendo 48 horas (H) de contacto com a equipa
docente. A aprovação a esta unidade curricular confere ao formando 5 ECTS.
As aulas estão organizadas em aulas teórico-práticas (TP), sendo que 2/3 das aulas são de carácter expositivo, e 1/3
das aulas servem para os alunos apresentarem a evolução dos seus trabalhos e discutir assuntos de carácter aplicado
a casos práticos.
A avaliação é o resultado de 80 % de um trabalho escrito e impresso e os restantes 20% para a componente de
apresentação oral do mesmo trabalho e capacidade de participação e argumentação no decorrer do semestre. O
trabalho é sobre um caso de estudo real com aplicação dos conceitos teóricos do programa da unidade curricular.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
This curricular unit has the duration of one academic semester, involving 48 hours (H) contact with the teaching team.
With the adoption of this curricular unit is credited 6 ECTS
The lessons are organized into theoretical- practical classes (TP), with 2/3 of lessons are of type expository , and 1/3 of
lessons are for students present the evolution of their work and discuss issues of nature applied to case studies.
Evaluation is the result of a work written and printed with a weight of 80% and the remaining 20% for the oral
presentation component for the same work and ability to participate and to argue in the course of the semester. The
work is about a real case study with application of theoretical concepts of the program of curricular unit.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos (capítulos 1 a 6) são explanadas nas aulas de carácter expositivo, incentivando sempre
os alunos a participarem com perguntas frequentes de modo a garantir que estão a acompanhar e tornar as aulas interactivas entre todos.
As aulas em que os alunos apresentam a evolução dos trabalhos, são do tipo tutorial, muito inter-activas, com
realização do trabalho por parte dos alunos, com discussões e análises sobre assuntos comuns, em completa
conversação com os alunos. Os trabalhos, têm normalmente desenvolvimento em períodos extra-aula, em especial em
visitas ao loca do caso de estudo.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The syllabus (chapters 1 to 6) is explained in the lessons of type expository, always the motivating the students to
announce frequent questions in way to guarantee that they are to accompany and to turn the classes inter-active
among all.
The lessons in which students present the progress of work, are of the type tutorial, very inter-active, with
accomplishment of the work on the part of the students, with discussions and analyses on common themes, in
complete conversation with the students. The works, usually have development in periods extra-class, especially in
visits to the place of case study.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
Edwards, B. (2008). O Guia Básico para a Sustentabilidade. Editorial Gustavo Gili, S.L. Barcelona. 226p.
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Ferreira Gomes, L.M. (2005), Geomonumentos, o geoturismo e potenciais musealizações - Elementos de Mestrado de
Geotecnia Ambiental, UBI, 25p.
Ferreira Gomes, L.M. (2007) – O Ecoturismo- Seminário no âmbito do Curso de pós - graduação e especialização em
Gestão do Meio Ambiente, UBI. 1ª Parte 84p.; 2ª Parte, 31p.
Ferreira Gomes, L.M. (2007) – Noções de Termalismo para Arquitectos. Acção integrada na Unidade Curricular de
Projecto III-1 do Curso de Mestrado Integrado em Arquitectura – UBI. 42p.
Hall, P., (2002), Urban and Regional Planning, London, Rutledge.
Lino, R.,(2007),Casas Portuguesas, 11ª Edição, Herdeiros de Raul Lino Edições Cotovia Lda., Lisboa.
Marinho,A, Bruhns,H. (2003) – Turismo, Lazer e Natureza, Ed. Manole Lta, 205p.
Távora, F., et al., (2004), Arquitectura popular em Portugal, 4ª Edição, Centro Editor Livreiro da Ordem dos Arquitectos,
Lisboa.

Anexo IX - Materiais
6.2.1.1. Unidade curricular:
Materiais
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
JOÃO PAULO DE CASTRO GOMES
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Proporcionar uma formação adequada em ciência dos materiais de construção, sua estrutura, propriedades, condições
de processamento e desempenho geral, servindo de base para o desenvolvimento do conhecimento em materiais de
construção e para o projecto e construção de estruturas e edifícios, em Arquitectura.
Domínio da escolha e aplicação de diferentes tipos de materiais, com base em critérios técnicos, para diferentes
condições de utilização e desempenho, em geral;
Domínio das propriedades dos materiais de construção,
Compreensão dos tipos de materiais de construção disponíveis e das propriedades que estes devem possuir para
diferentes aplicações;
Compreensão da necessidade de utilizar materiais duráveis, com melhores desempenhos funcionais e ambientais, e
para a reciclagem e reutilização dos materiais em fim de ciclo de vida;
Reconhecimento dos diferentes tipos de materiais de construção utilizados em construção e de requisitos para a sua
utilização.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
To provide appropriate training in the science of building materials, its structure, properties, processing conditions and
performance, providing the basis for the development of knowledge in building materials and for the design and
construction and buildings, in architecture.
a) Mastery of selecting and application of different materials based on technical criteria for different conditions of use
and performance in general;
b) Mastery of the properties of construction materials;c) Understanding the types of building materials available and the
properties they must possess to different applications;d) Understanding the need to use durable materials with better
functional and environmental performance and for recycling and reuse of materials in its end of lifecycle;e) Recognition
of different types of construction materials used in construction and requirements for its use.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. Propriedades principais dos materiais de construção; Directiva europeia.
2. Produtos de pedras naturais; Ensaios de propriedades físicas, mecânicas e respectivas aplicações.
3. Materiais cerâmicos e vidro; Composição química dos cerâmicos tradicionais; Processamento e ensaios de
materiais cerâmicos; Estrutura e composição dos vidros utilizados em construção.
4. Ligas metálicas e aços para construção; Produção e características; Corrosão e galvanização; Principais tipos de
aço utilizados em construção;
5. Madeiras e produtos derivados. Composição química e propriedades físicas madeira; Cortiça, e suas aplicações.
6. Polímeros, materiais para isolamento, impermeabilização e tintas; Materiais de isolamento térmico e acústico e
impermeabilização; Tintas e vernizes; Telas asfálticas e membranas betuminosas; Telas em PVC e pavimentos
melamínicos.
7. Introdução aos ligantes e materiais compósitos: Cais aéreas e cais hidráulicas; Cimentos, argamassas e betão;
Betumes asfálticos.

67 de 166

15/03/2017 20:49

CEF/0910/26421 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de estud...

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=53e426bf-b71...

6.2.1.4. Syllabus:
1. Main properties of materials; European directive.
2. Products from natural stone; testing physical, mechanical properties of and their applications.3. Ceramics and glass,
the chemical composition of traditional ceramics, processing and testing of ceramic materials, structure and
composition of glass used in construction.4. Alloys and steel for construction, production and characteristics,
corrosion and electroplating; Main types of steel used in construction,
5. Timber and related products; Chemical composition and physical properties of wood; Cork, its structure and
composition and its applications.6. Polymers, materials for insulation, waterproofing and paints; materials for thermal
and acoustic insulation; Water sealing materials; Paints and varnishes; Asphalt and bituminous membranes; PVC
membranes and flooring melamine.7. Introduction to composite materials and binders: Air and hydraulic lime;
Cements, mortars and hydraulic; Asphalt bitumen.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os diferentes temas que constituem o programa são abordados de forma coerente e concisa, apresentando as
principais etapas que compõem o ciclo dos conhecimentos necessários para a utilização dos materiais de construção
civil, ou seja, matérias-primas, propriedades, obtenção/fabrico, controlo de qualidade e especificações. Em cada tema
abordado, o estudo é centrado na aprendizagem das propriedades tecnológicas dos diferentes materiais e produtos de
construção, demonstrando a importância da sua correcta utilização para o melhor desempenho.
Assim, tendo em conta a abrangência do programa, os estudantes podem atingir o objectivo (e); O objectivo (d) é
adquirido com o estudo aprofundado de cada um dos temas abordados. Os objectivos (a) e (b), resultam da
aprendizagem centrada nas propriedades tecnológicas dos diferentes materiais e produtos de construção,
demonstrando a importância da sua correcta utilização para o melhor desempenho.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
Different themes that constitute the unit syllabus are addressed in a coherent and concise manner, showing the main
steps that make up the cycle of knowledge required for the use of construction materials, i.e. raw materials, properties,
development/manufacturing, quality control and standard specifications. During each theme, the study is focused on
learning the technological properties of different materials and construction products, demonstrating the importance of
its correct use for better performance in general.
Thus, given the scope of the program, students will be able achieve objective (e); Objective (d) is acquired in-depth
study of each of the topics discussed. The objectives (a) and (b) result learning focused on technological properties of
different materials and construction products, demonstrating the importance of its correct use for optimal performance.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas T é adoptado, predominantemente, o método expositivo e indutivo através da apresentação de casos do
quotidiano e de casos-problema, além dos conteúdos teóricos.
Nas aulas TP e P os alunos, autonomamente, constroem um dossier individual de resolução de exercícios práticos,
com a supervisão do docente, com pesquisa e consulta de bibliografia.
A avaliação é realizada com um teste escrito individual abordando questões teóricas e práticas, a elaboração de um
dossier individual de resolução de exercícios e ainda, um trabalho de projecto que consiste no estudo de um caso
prático de escolha e aplicação de materiais, com base em critérios técnicos, em grupo, com apresentação e discussão.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
In the lectures is adopted predominantly expository and inductive method by presenting practical cases and cases of
everyday problem, beyond the theoretical content.In practical classes students independently construct individual
dossier by solving exercises, under the supervision of teachers, through consultation of bibliography for this
purpose.The evaluation is performed with an individual written test covering theoretical and practical issues,
developing a portfolio of individual problem solving and also a work project which consists of a practical case study of
choice and application of materials, based on technical criteria, in group, with presentation and discussion.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Nas aulas T são apresentados, de forma coerente e progressiva, casos quotidiano e casos-problema, além dos
conteúdos teóricos, relativos aos temas do programa da unidade, expondo e induzindo os conhecimentos necessários.
Nas TP e P, para cada tema já apresentado/discutido nas aulas teóricas, os estudantes, com autonomia, resolvem
exercícios práticos, constituindo um portfolio de soluções para diferentes problemas, para compreenderem e
dominarem o conhecimento das propriedades dos vários materiais de construção disponíveis. Os estudantes, com
base em consulta de bibliografia disponível estudam casos-problema.
No período de tempo destinado ao estudo individual, os estudantes desenvolvem ainda um trabalho de projecto que
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consiste no estudo de um caso prático de escolha e forma de aplicação de diferentes tipos de materiais num
determinado projecto, edifício, estrutura, ou local, sujeitos a diferentes condições de utilização e desempenho. O
trabalho é realizado com acompanhamento tutórico.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
During the lectures are presented, in a coherent and progressive manner, everyday cases and problem-cases, beyond
the theoretical content of the program relating to the topics of the course, stating the expertise required.
In the TP and P classes, for each theme presented/discussed during the lectures, students, independently, solve
practical exercises, providing a portfolio of solutions for different problems in order to understand and master the
knowledge of the properties of various construction materials available. During these classes, students, based on
available literature and consultation students learn by the study of problem-cases.
In the time period for the individual study, students also develop a project work consisting of a case study of choice
and practical manner of applying different types of materials in a project, building, structure, or site, subject to
different conditions of use and performance. The development work is done with accompanying tutorial by teachers.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
Textos de apoio para o estudo disponíveis on-line no e-conteúdos da UBI;
Materiais de Construção Civil e Princípios de Ciência e Engenharia de Materiais. 2 Vol. Autor: Geraldo C. Isaia. Editora:
IBRACON, 2007.
Materiais de Construção, Guia de Utilização, Editor Loja da imagem, 2005:
ASKERLAND, D.R., The Science and engineering Materials, Chapman & Hall, 1990
Biblioteca ATRIUM de La Construccion, Tomo I – Materiales Para La Construccion, Océano/Centrum, 2002
CALLISTER, W.D., Materials Science and Engineering – An Introduction, J. Wiley & Sons, 1991
Estudo Comparativo de Materiais Construção, Coimbra, APICC (Associação Portuguesa de Industrias da Cerâmica de
Construção), 1993
Estudo do Redesenho do Tijolo, Coimbra, APICC, 1993
FALCÃO BAUER L.A., Materiais de Construção, Livros Técnicos e Científicos Editora, 1998
LIMA, J. D’Arga - Betão Armado (Armaduras- Aspectos Gerais), vol. I, Lisboa, LNEC, 1988
Manual Alvenaria de Tijolo, Coimbra, APICER, 2000

Anexo IX - Matemática
6.2.1.1. Unidade curricular:
Matemática
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Manuel Joaquim Félix da Silva Saraiva
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Pretende-se que os alunos:
1. Vejam a componente estética da Matemática.
2. Vejam a Matemática para além do cálculo, identificando nela significados e a sua natureza problemática.
3. Vejam a Matemática como uma ferramenta para compreender a complexidade do mundo.
4. Utilizem as TIC, em particular as calculadoras gráficas, interpretando e criticando os resultados que elas fornecem
de acordo com as teorias matemáticas.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
It is intended that students:
1. Look at the aesthetic component of mathematics.
2. Look beyond the mathematics of calculating, identifying its meaning and its problematic nature.
3. See mathematics as a tool to understand the complexity of the world.
4. Use ICT, in particular graphing calculators, interpreting and criticizing the results they provide in accordance with
mathematical theories.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. PRELIMINARES
1.1. A componente estética da Matemática.
1.2. Breves noções de lógica e de teoria de conjuntos.
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1.3. Conjunto dos números reais: ordem e topologia.
1.4. Generalização dos conceitos topológicos a Rn.
2. FUNÇÕES REAIS DE VARIÁVEL REAL
2.2. Definição de função. Domínio. Contradomínio. Operações entre funções.
2.3. Sucessões. Monotonia, limitação e convergência.
2.4. Estudo de algumas funções.
6.2.1.4. Syllabus:
1. PRELIMINARIES
1.1. The aesthetic component of mathematics.
1.2. Brief notions of logic and set theory.
1.3. Set of real numbers: order and topology.
1.4. Generalization of the topological concepts to Rn.
2. REAL FUNCTIONS OF REAL VARIABLE
2.2. Definition of Function. Domain. Co domain. Operations between functions.
2.3. Sequences. Monotone sequence; Bounded sequence; and convergent sequence.
2.4. Study of some functions.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Com o trabalho em torno dos conteúdos Preliminares os alunos poderão alcançar objectivos relativos à:
1. Componente estética da Matemática.
2. Visão da Matemática para além do cálculo, identificando nela significados e a sua natureza problemática.
3. Perspectiva da Matemática como uma ferramenta para compreender a complexidade do mundo.
Com o trabalho em torno dos conteúdos Funções reais de variável real os alunos poderão alcançar objectivos relativos
à:
Utilização das TIC, em particular as calculadoras gráficas, interpretando e criticando os resultados que elas fornecem
de acordo com as teorias matemáticas.
Visão da Matemática para além do cálculo, identificando nela significados e a sua natureza problemática.
Perspectiva da Matemática como uma ferramenta para compreender a complexidade do mundo.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
With the work around the contents Preliminaries students can achieve objectives relating to:1. The aesthetic
component of mathematics.2. The view of mathematics beyond the calculus, identifying meanings in it and its
problematic nature.3. The view of mathematics as a tool to understand the complexity of the world.With the work
around the content Real Functions of Real Variable students can achieve objectives relating to:1. The use of ICT,
especially to the graphing calculators, interpreting and criticizing the results they deliver according to the mathematical
theories.2. The view of mathematics beyond the calculus, identifying meanings in it and its problematic nature.
3. The view of mathematics as a tool to understand the complexity of the world.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas serão teórico-práticas, onde se trabalhará a teoria numa ligação estreita à prática.
O professor terá um papel de apresentador das ideias e conceitos matemáticos. Será também um dinamizador e
centralizador de discussões colectivas, que servirão para validar os resultados matemáticos em causa.
Recorrer-se-á aos Apontamentos de Matemática elaborados pelo professor (quer como fonte de TPC – texto e
exercícios –, quer como fonte de informação para as próprias aulas), bem como ao uso do quadro e do projector vídeo
existentes na sala de aula.
Serão realizadas as seguintes provas de avaliação:
1. Um mini-teste escrito 25%
2. Uma prova de frequência escrita 50%
3. Um trabalho escrito (em grupo) 25%
Para serem dispensados de exame, os alunos deverão:
1. Realizar todas as provas propostas.
2. Obter uma classificação de ensino aprendizagem (CEA) maior ou igual a 10 valores.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes will be theoretical and practical, where the theory will work in close connection to practice.
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The teacher will have a role as presenter of ideas and mathematical concepts. He will also be a promoter of collective
discussions, which will serve to validate the mathematical results.
It will appeal to the Notes (Matemática) prepared by the teacher (as a source of TPC - text and exercises – as a source of
information for the classes) and the use of the blackboard and the existing video projector in the classroom.
Will be held the following assessment tests:
1. A mini-written test 25%
2. A written test 50%
3. A written assignment (group) 25%
To be exempted from examination, students will:
1. Perform all the three tests proposed.
2. Obtain a classification of teaching and learning (CEA) greater than or equal to 10.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Numa população de alunos com fraca preparação matemática, e onde a atitude para com esta ciência é pouco
favorável, torna-se necessário e importante apresentar exemplos da Matemática na vida do dia-a-dia, e particularmente
na Arquitectura, bem como fazer referência à história da Matemática. Há que procurar situações desta natureza; há que
trabalhá-las; há que desafiar os alunos com elas. Espera-se, assim, que a perspectiva que os alunos têm sobre a
Matemática se altere com base na sua própria experiência matemática – dinamizada pelo professor, ora pela
apresentação das situações, ora pela centralização das discussões colectivas realizadas nas aulas. Desta forma,
espera-se que sejam alcançados os objectivos:
A visão da componente estética da Matemática.
A visão da Matemática para além do cálculo, identificando nela significados e a sua natureza problemática.
A visão da Matemática como uma ferramenta para compreender a complexidade do mundo.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
In a population of students with weak mathematical preparation, and where the attitude toward the mathematics is not
very favorable, it is necessary and important to provide examples of mathematics in the life of day-to-day, and
particularly in architecture, as well as making reference to history of mathematics. We must seek out situations of this
nature, we must work them, we must challenge the students with them. It is expected therefore that the perspective that
students have about mathematics will change based on your own mathematical experience - spurred by the teacher,
sometimes by the presentation of situations, sometimes by the centralization of collective discussions in the classes.
Thus, it is expected that objectives are achieved:
The vision of the aesthetic component of mathematics.
The vision of mathematics beyond the calculus identifying meanings in it and its problematic nature.
The vision of mathematics as a tool to understand the complexity of the world.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
Breda & Costa (1996). Cálculo com funções de várias variáveis. Lisboa: McGraw-Hill.
Caraça, B. (1998). Conceitos fundamentais da Matemática. Lisboa: Gradiva.
Davis, P. & Hersh, R. (1995). A experiência matemática. Lisboa: Gradiva.
Ferreira, C. (1987). Introdução à Análise Matemática. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
Saraiva, M. J. (2006). Matemática (Arquitectura). Covilhã: UBI.
Sarrico, C. (1999). Análise Matemática. Lisboa: Gradiva.

Anexo IX - Projecto V/1
6.2.1.1. Unidade curricular:
Projecto V/1
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Luís Miguel de Barros Moreira Pinto
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
1- Compreensão integrada e abrangente do ambiente humano construído..
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2- Domínio dos critérios multi-referenciados e referidos à dimensão tempo e
suas implicações ao nível da incerteza dos processos de usos e respectivas
sequências.
3- Domínio no desenvolvimento da temática da arquitectura da cidade e a
sua articulação com a arquitectura dos edifícios.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
1-Integrated and comprehensive Understanding of human built environment .
2-Field of multi criteria referenced and referred to the time dimension and their implications at the level of uncertainty of
usages and their sequences.
3-Domain at development of the city's architecture and its articulation with the architecture of the buildings.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1-Desenvolvimento / re-desenvolvimento de um projecto de um núcleo urbano de dimensão aprox. a 5 mil habitantes,
compreendendo a definição das
diferentes componentes base, tanto do ponto de vista morfológico como do ponto de vista de usos e funções previstas
incluindo, a resolução de
bases de todos os aspectos infra-estruturais e sistemas de apoio.
2-Preparação e elaboração de proposta do tema de estudo para a dissertação a realizar no decurso do último semestre
do curso.
6.2.1.4. Syllabus:
1-Development/re-development of an urban project, with aprox. 5 thousand inhabitants, with all definitions about
morphology and usages of the space, including infrastructures.
2-preparation and drafting of proposal theme of study for the dissertation to be held during the last half of the course.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
O programa encontra-se estruturado em partes, subdivididas em capítulos, que procuram agrupar as matérias
relacionadas com os objectivos atrás definidos.
A sequência estabelecida para os capítulos pretende obedecer a uma lógica de pedagogia, partindo da generalidade
dos princípios para o pormenor dos detalhes e concluindo com uma síntese final apoiada em exemplos.
A selecção dos conteúdos teve presente a duração limitada do curso, correspondente a um semestre lectivo e a cerca
de quinze semanas de aulas.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The program is divided into parts, each subdivided into chapters, which seek to combine the materials related to the
objectives define above.
The sequence established for the chapters follows the logic of pedagogy, from the generality of principles, through the
details and concluding with a final portfolio supported by examples.
The selection of contents was conditioned to duration of the course, equivalent to a semester and about fifteen weeks
of classes.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O conteúdo programático da disciplina é apresentado aos alunos em aulas de orientação tutória.
As aulas desenvolvem-se de acordo com a seguinte metodologia:
Desenvolvimento de um conjunto de exercícios práticos, coerentes com o programa da disciplina.
Lançamento de exercícios suportados por documentos específicos, com descrição do pretendido, materiais a utilizar e
forma de apresentação.
Análise crítica diária dos projectos desenvolvidos.
Apresentação da Bibliografia da Disciplina e discussão das mesmas.
Utilização de informação audiovisual.
Exposição de trabalhos no espaço da sala de aulas.
Discussão, diária, de ideias com os alunos, sobre os trabalhos que se estão a desenvolver.
Aplicação de tecnologia digital.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The syllabus of the course is presented to students in orientation tutoring classes.
Classes are developed according to the following methodology:
Development of a set of practical exercises, according with the program of the discipline.
Exercises supported by specific documents, with description of desired materials to use and layout of presentation.
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Critical analysis from daily drawings developed. Presentation of the Bibliography of discipline and discussion of same.
Use of audiovisual information.
Classes go to the exterior of the University to make drawings.
Exhibition of work inside the classroom.
Daily discussion ideas with students about the drawings that are developing. Application of digital technology.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Privilegia-se a aplicação prática dos conceitos teóricos.
Fomenta-se a capacidade de auto-critica e de auto-avaliação, em todos os exercícios.
Privilegia-se a observação e a capacidade de síntese.
A aplicação de exercícios práticos de situações reais de projecto, vão implicar num aumento na capacidade de
resposta individual do futuro arquitecto.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching is focus on the practical application of theories concepts.
Promotes the ability of self-criticism and self-assessment, in all the exercises. Observation and synthesis capacity is
the main focus.
The application of practical exercises of real situations, will give an increase in the individual capacity of response of
the future architect.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
Randall McMullan – Environmental Science in Building
Mark Roseland – Toward Sustainable Communities
Ian Colquhoun – Urban Regeneration
Joan Roelofs – Greening Cities – Building Jusat and sustainable communities

Anexo IX - Dissertação/Projecto - Dissertation/project
6.2.1.1. Unidade curricular:
Dissertação/Projecto - Dissertation/project
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Luís Miguel de Barros Moreira Pinto
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
1-Dissertação: desenvolvimento de dissertação sobre tema de arquitectura,
arquitectura da cidade, urbanismo ou ordenamento territorial, podendo
abordar tópicos transdisciplinares.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
1-Dissertation: dissertation about architecture theme’s, city, urbanism architecture or spatial and transdisciplinary
approach topics.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1-Dissertação/projecto
6.2.1.4. Syllabus:
1-Dissertation/project
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
De acordo com a dissertação/projecto a desenvolver pelo aluno.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
According to the dissertation/project to be developed by the student.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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O conteúdo programático da disciplina é apresentado aos alunos em aulas de orientação tutória.
As aulas desenvolvem-se de acordo com a seguinte metodologia:
Desenvolvimento de um conjunto de apresentações e workshops, coerentes com o programa da disciplina..
Análise crítica diária dos projectos desenvolvidos.
Apresentação da Bibliografia da Disciplina e discussão das mesmas.
Utilização de informação audiovisual.
Discussão, diária, de ideias com os alunos, sobre os trabalhos que se estão a desenvolver.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The syllabus of the course is presented to students in orientation tutoring classes.
Classes are developed according to the following methodology:
Development of a set of practical exercises, according with the program of the discipline.
Critical analysis from daily projects developed. Presentation of the Bibliography of discipline and discussion of same.
Use of audiovisual information.
Daily discussion ideas with students about the themes that are developing.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Privilegia-se a aplicação prática dos conceitos teóricos.
Fomenta-se a capacidade de auto-critica e de auto-avaliação, em todos os exercícios.
Privilegia-se a observação e a capacidade de síntese.
A aplicação de exercícios práticos de situações reais de projecto, vão implicar num aumento na capacidade de
resposta individual do futuro arquitecto.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching is focus on the practical application of theories concepts.
Promotes the ability of self-criticism and self-assessment, in all the exercises. Observation and synthesis capacity is
the main focus.
The application of practical exercises of real situations, will give an increase in the individual capacity of response of
the future architect.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
De acordo com a dissertação/projecto a desenvolver pelo aluno.

Anexo IX - Física das Construções
6.2.1.1. Unidade curricular:
Física das Construções
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
MIGUEL COSTA SANTOS NEPOMUCENO
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
A unidade curricular de Física das Construções tem por objectivo conferir conhecimentos teóricos e práticos no
domínio da térmica de edifícios, acústica de edifícios e de segurança contra incêndios em edifícios.
As seguintes competências serão desenvolvidas nesta unidade curricular:
a) Domínio do cálculo térmico em edifícios e da regulamentação nacional.
b) Capacidade de elaboração do projecto térmico de edifícios no âmbito do RCCTE, conducente à classificação
energética.
c) Domínio dos processos de correcção acústica, da transmissão de sons aéreos, da transmissão de sons de
percussão e da regulamentação nacional.
d) Capacidade de elaboração do projecto acústico de edifícios no âmbito da regulamentação nacional.
e) Compreensão das implicações da segurança contra incêndio na concepção dos edifícios e reconhecimento da
regulamentação nacional em vigor.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
The curricular unit of Buildings Physics aims to provide theoretical and practical knowledge in the field of thermal
behaviour of buildings, acoustic behaviour of buildings, and fire safety in buildings.
The following competences will be developed in this curricular unit:
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a) Ability on thermal behaviour of buildings and on application of national regulations.
b) Capacity to perform the building thermal project under the RCCTE, leading to the energetic classification.
c) Ability on acoustic correction process, air sound transmissions, impact sound transmissions and on application of
national regulations.
d) Capacity to perform the building acoustic project under the national regulations.
e) Knowledge of the implications of fire safety in the design of buildings and recognition of existing national
regulations.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1) Comportamento térmico de edifícios.
2) Comportamento acústico de edifícios.
3) Segurança contra incêndio em edifícios.
6.2.1.4. Syllabus:
1) Thermal behaviour of buildings.
2) Acoustic behavior of buildings.
3) Fire safety in buildings.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
- O Capítulo 1 (Comportamento térmico de edifícios), confere ao aluno os conceitos teóricos da transmissão de calor,
dos balanços energéticos em edifícios e da regulamentação nacional (competência “a”) e a capacidade de elaborar o
projecto térmico de edifícios no âmbito do RCCTE, conducente à classificação energética (competência “b”).
- O Capítulo 2 (Comportamento acústico de edifícios), confere ao aluno os conceitos teóricos sobre a correcção
acústica, a transmissão de sons aéreos, a transmissão de sons de percussão e a regulamentação nacional
(competência “c”) e a capacidade de elaborar o projecto acústico de edifícios observando a regulamentação nacional
(competência “d”).
- O Capítulo 3 (Segurança Contra Incêndio em Edifícios), confere ao aluno uma visão geral da legislação nacional
relativa à segurança contra incêndios em edifícios e uma compreensão das possíveis implicações da segurança contra
incêndio na concepção dos edifícios.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
-Chapter 1 (Thermal behaviour of buildings), gives the student the theoretical concepts on heat transmission, energy
balances in buildings and national legislation (competence "a") and the capacity to perform the building thermal project
under the RCCTE, leading to the energetic classification (competence "b").
-Chapter 2 (Acoustic behaviour of buildings), gives the student the theoretical concepts about the acoustic correction
process, air sound transmissions, impact sound transmissions and on application of national regulations (competence
"c") and the ability to perform the building acoustic project under the national regulations (competence "d").
-Chapter 3 (Fire safety in buildings), gives the student an overview of national legislation relating to fire safety in
buildings and an understanding of the possible implications of fire safety in the design of buildings.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular tem a duração de um semestre lectivo, envolvendo 64 horas de contacto com o docente, 61 horas
de trabalho autónomo e 10 horas de avaliação (total: 135 horas). A aprovação a esta unidade curricular confere ao
estudante 6 ECTS.
As horas de contacto estão organizadas do seguinte modo: 32 horas de aulas teóricas (T), onde é feita a exposição dos
conteúdos programáticos e 32 Horas de aulas práticas (PL), onde são elaborados dois projectos de um edifício
(projecto térmico e projecto acústico).
A avaliação é realizada em duas fases: Avaliação contínua, que inclui um teste teórico e prático (50%) e os dois
projectos realizados ao longo do semestre lectivo nas aulas práticas (50%); Exame final, que inclui um exame teórico e
prático (50%) e os dois projectos realizados ao longo do semestre lectivo nas aulas práticas (50%).
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The curriculum unit has a duration of one academic semester, involving 64 hours of contact with the teacher, 61
autonomous working hours and 10 hours for evaluation (total: 135 hours). Approval of this curricular unit gives the
student 6 ECTS.
The contact hours are organized as follows: 32 hours of theoretical lessons (T), where is made the exposure of syllabus
e 32 hours of practical lessons (PL), where two projects of a building are performed (thermal and acoustic project).
The evaluation is conducted in two phases: Continuous evaluation: includes theoretical and practical tests (50%) and
the two projects performed over academic semester in practical lessons (50%); Final exam: includes theoretical and
practical tests (50%) and the two projects performed over academic semester in practical lessons (50%).
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6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As aulas teóricas e práticas serão organizadas de modo que cada semana lectiva inclua duas horas de aulas teóricas
(T) seguidas de duas horas de aulas práticas de projecto (PL), permitindo que a aquisição de conhecimentos se faça de
forma proporcionada e gradual. A metodologia de ensino encontra-se centrada no aluno, que ao longo do semestre vai
aprendendo e aplicando os conceitos adquiridos, com o seu trabalho autónomo e com a ajuda da equipa docente.
Desta forma, é dada particular importância à avaliação contínua que permite que o aluno possa, ao longo do semestre,
demonstrar faseadamente as competências adquiridas com o seu trabalho. O aluno deverá ainda no final do semestre
ter demonstrado a aquisição de um mínimo de competências para poder ser admitido ao exame final, sendo também
possível que este mesmo fique dispensado desse exame se demonstrou ao docente ter adquirido as competências
julgadas suficientes e necessárias.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Theoretical and practical lessons are organized so that each week study includes two hours of theoretical lessons (T)
followed by two hours of practical lessons of project (PL), allowing the proportionate and gradual acquisition of
knowledge. The teaching methodology is student-centered, which over the semester will learn and apply the acquired
concepts with his autonomous work and with the help of the teaching team. Thus, particularly importance is given to
the continuous evaluation that allows the student, during the semester, to demonstrate the competences acquired
gradually. At the end of the semester, the student must also to have demonstrated the acquisition of a minimum of
competences to be admitted to the final exam. If the teaching team considers that, in the end of the semester, the
student acquired the necessary and sufficient competences, the student is dispensed for the exam.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
1) NEPOMUCENO, Miguel – Física das Construções: Comportamento Térmico de Edifícios. «Documento de apoio às
aulas da disciplina de Física das Construções», UBI, 2009.
2) NEPOMUCENO, Miguel – Física das Construções: Comportamento Acústico de Edifícios. «Documento de apoio às
aulas da disciplina de Física das Construções», UBI, 2009.
3) NEPOMUCENO, Miguel – Física das Construções: Segurança Contra Incêndio em Edifícios de Habitação.
«Documento de apoio às aulas da disciplina de Física das Construções», UBI, 2009.
4) TADEU, António; MATEUS, Diogo - Comportamento Acústico de Edifícios, Laboratório de Construções, FCTUC,
Coimbra, 2001;
5) PATRICIO, Jorge - Acústica nos edifícios, ISBN: 972-9025-21-5, 2003.
6) CASTRO, C; ABRANTES, J. - Manual de segurança contra incêndios em edifícios, Escola Nacional de Bombeiros, 2
edição, 2009

Anexo IX - Redes e Instalações
6.2.1.1. Unidade curricular:
Redes e Instalações
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
JOÃO CARLOS GONÇALVES LANZINHA
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Em termos de objectivos da unidade curricular, os conteúdos programáticos permitem promover o conhecimento das
redes e instalações técnicas que poderão ser previstas nos edifícios, com especial atenção na sua interligação com os
elementos arquitectónicos e que se entende serem necessários para garantir a aproximação à prática profissional.
Serão abordados igualmente os aspectos relativos à eficiência na utilização dos recursos disponíveis e sua
reutilização.
As competências a desenvolver são as seguintes:
a. Conhecimento das regras de concepção e do dimensionamento dos sistemas de abastecimento de água, drenagem
de esgotos domésticos e pluviais, prevenção e combate a incêndio.
b. Conhecimento das instalações de gás
c. Conhecimento de instalações de telecomunicações e gestão
d. Conhecimento das instalações de utilização de energia eléctrica
e. Conhecimento das instalações de aquecimento, ventilação e ar condicionado
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Related with the objectives of the course, the syllabus promotes knowledge of usual technical installations existing in
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buildings with special attention on the connections with constructions and architectural elements, to ensure the
approach to professional practice in these fields of knowledge. It will be also examined the aspects related to efficient
use of available resources and their reuse.The skills to develop are:
a. Knowledge of the conception and design of installations for water supply, sewage drainage and fire extinction.
b. Knowledge of the gas installations
c. Knowledge of installations of telecommunications and management
d. Knowledge of the installations of electrical energy
e. Knowledge of the heating, ventilation and air conditioning installations
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1 - Instalações sanitárias - Abastecimento de água e drenagem de águas residuais: Noções gerais. Regulamentação.
Distribuição no interior dos edifícios e produção de AQS com apoio solar térmico. Interligação entre sistemas prediais
e arquitectura. Regras gerais de concepção e dimensionamento. Materiais e acessórios. Elementos de projecto. 2 Redes de detecção e combate a incêndio. Aspectos gerais da protecção contra incêndios, com particular incidência na
protecção passiva e sobre as redes de detecção e combate a incêndios. 3 - Instalações eléctricas, telecomunicações,
sinal TV e domótica - Considerações gerais sobre instalações eléctricas, telecomunicações e sinal TV e seus
dispositivos. Sistema domótico como meio de uma gestão eficiente das diferentes instalações numa habitação. 4 Instalações de AVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar-Condicionado) - Considerações gerais sobre instalações de AVAC
e sua interligação com a arquitectura e as restantes instalações do edifício.
6.2.1.4. Syllabus:
1 – Sanitary facilities- Water supply and sewerage: General concepts. Regulations. Distribution inside buildings and
solar heating facilities. Architecture connections with facility systems. General requirements for conception and
hydraulic design. Materials and accessories. Elements of design plans. 2– Installations of detection and fire extinction.
The importance of fire safety. General aspects of fire protection, with particular focus on passive protection and fire
detection and extinction installations. 3- Electrical installations, telecommunications, signal TV and domotics - General
considerations for electrical installations, telecommunications and TV signal and its devices. Domotics systems as a
means of efficient management of various facilities in housing. 4- Installations of HVAC (Heating, Ventilation and Air
Conditioning) - General considerations for HVAC installations. Interconnection of HVAC systems with architecture and
other installations.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Para dotar os alunos das competências específicas a desenvolver no âmbito desta u. c., existe uma correspondência
directa entre os conteúdos de cada capítulo leccionado (Temas 1 a 5 dos conteúdos programáticos) e as competências
específicas a desenvolver (Competências a. a e. dos objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver),
designadamente:
- Os Temas 1 e 2 conferem ao aluno a capacidade para conhecer das regras de concepção e do dimensionamento dos
sistemas de abastecimento de água, drenagem de esgotos domésticos e pluviais, prevenção e combate a incêndio. e
redes de gás (Competências a, b.).
- O Tema 3 confere ao aluno as competências para conhecer as instalações de telecomunicações e gestão e as
instalações de utilização de energia eléctrica
(Competências c.,d.);
- O Tema 4 confere ao aluno a capacidade de conhecer as instalações de aquecimento, ventilação e ar condicionado
(Competência e.);
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
To provide students with specific competences, there is a direct correspondence between the content taught in each
chapter (Chapters 1 to 5 of the syllabus) and the competences to develop (Competences a. to e. of the objectives of the
curricular unit and competences), in particular through the following matches:
- Chapters 1 and 2 (Sanitary facilities and Installations of detection and fire extinction) give the student the knowledge
of the conception and design of installations for water supply, sewage drainage and fire extinction and gas
installations. (Competences a.,b.);
- Chapter 3 (Electrical installations, telecommunications, signal TV and) give the student the knowledge of installations
of telecommunications and management and of the installations of electrical energy (Competences c.,d.);
- Chapter 4 (Installations of HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) give the student knowledge of the heating,
ventilation and air conditioning installations. (Competence e.);
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Serão aplicadas metodologias de ensino diversificadas centradas no aluno: Exposição oral para apresentação de
alguns temas; Visitas de Estudo; Palestras por especialistas convidados; Execução orientada de trabalhos práticos de
traçado de redes de águas e esgotos; Orientação na pesquisa e organização de informação para estudo e produção de
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trabalhos relativos aos temas da U.C. com a sua apresentação e discussão pública. A avaliação privilegiará a
investigação e a exploração dos temas da U.C. e a sua integração e articulação com o Projecto de Arquitectura. Serão
realizados trabalhos individuais ou de grupo, com orientação e acompanhamento, valorizando-se a participação dos
alunos e o desenvolvimento do trabalho no decorrer das aulas. Com o objectivo de disseminar e partilhar a informação
e sensibilizar os alunos para a comunicação profissional, está prevista apresentação pública e discussão dos
trabalhos realizados, que serão também disponibilizados para todos os alunos interessados.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Diverse teaching methods will be applied: Lectures; Study visits and lectures given by invited experts; Guided
execution of practical works; Guidance in research and information organization of thematic c.u. works with public
presentation by different groups of students. The evaluation focuses on the research and exploration of the themes of
the c.u. and its integration and coordination with the Architectural Design. Evaluation will be undertaken to individual
and group, with guidance and monitoring of the responsible for discipline, valuing student participation and
development of works during classes. In order to disseminate and share information and sensitize students to the
professional communication is planned public presentation and discussion of the works, which will also be available to
all students. In addition to practical work it will be carried out the guided design of water and sewerage facilities.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A duração de um semestre lectivo para esta u. c., envolve um total de 135 h (48 h de contacto com o docente, 77 h de
trabalho autónomo e 10 h para avaliação) tem em conta o volume de trabalho previsto. A UC está estruturada em aulas
teórico-práticas, com exposição de conteúdos programáticos, visitas de estudo e palestras por especialistas
convidados, orientação de trabalhos de traçado de redes de águas e esgotos e orientação de trabalhos de pesquisa e
organização de informação onde os alunos aplicam os conteúdos programáticos. Está prevista a apresentação e
discussão pública dos temas de trabalho adequados e ajustados aos conteúdos programáticos.
A metodologia de ensino centra-se no aluno, que ao longo do semestre vai aprendendo e aplicando os conceitos
adquiridos, com o seu trabalho autónomo e também em equipa, com o apoio do docente. É dada particular importância
à avaliação contínua que permite que o aluno demonstre faseadamente as competências adquiridas com o seu
trabalho.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The duration of one academic semester for this c.u., involvies a total of 135 h (48 h of contact with the teaching team, 77
h of autonomous work and 10 h for evaluation) takes into account the work to be undertaken.
The course is structured in theoretical-practical classes – TP, with lectures, study visits and lectures by invited experts,
guided execution of practical works and the research and information organization of thematic c.u. works where
students apply the syllabus contents. At these theoretical-practical classes the thematic c.u. works made by students
are also presented in public and discussed.The teaching methodology is student-centered, which over the semester
will learn and apply the acquired concepts with his autonomous work and also in students working groups with the
support of teaching team. Thus, particularly importance is given to the continuous evaluation that allows the student,
during the semester, to demonstrate the competences acquired gradually.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
1. PEDROSO, Vitor M. R., Manual dos sistemas prediais de distribuição e drenagem de águas, LNEC Colecção Edifícios
CED 7; 2. PEDROSO, Vitor M. R., Regras de dimensionamento dos sistemas prediais de distribuição de água e de
drenagens de águas residuais domésticas e pluviais, LNEC Informação Técnica de Edifícios ITE 31; 3. CASTRO, C.F. e
ABRANTES, J.B., Manual de Segurança contra Incêndios em Edifícios, Escola Nacional de Bombeiros; 4. Regulamentos
de segurança contra incêndios; 5. Manual para formação de projectistas de redes de gás, ITG.; 6. Portaria 361/98 –
Regulamento técnico relativo ao projecto, construção, exploração e manutenção das instalações de gás combustível
canalizado em edifícios.

Anexo IX - Estática e Resistência dos Materiais
6.2.1.1. Unidade curricular:
Estática e Resistência dos Materiais
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Afonso Mesquita
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Criar competências e capacidades para o conhecimento do comportamento de materiais e os fenómenos físicos
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associados a pequenas estruturas como pórticos e treliças.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Building skills and capabilities to the knowledge of the materials and physical phenomena associated with small
structures and trusses.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Resultante de sistemas de forças;
Esforços internos;
Análise de pequenas estruturas;
Diagramas de esforços e sua representação;
Centro de Massas;
Momento de Inercia;
6.2.1.4. Syllabus:
Resultant of force systems;
Internal forces;
Analysis of small structures;
Diagrams efforts and their representation;
Center of Mass;
Moment of inertia;
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Na profissão de arquitecto existem conceitos básicos que tem de ser sólidos para que o estudo seja equilibrado, nesta
conjugação está a ciência da Fisica que tem de ser quantificada para assim conseguir um projecto sustentado.
O objectivo desta disciplina é a transmissão de conhecimento para que o sucesso seja alcançado através da
sustentabilidade das soluções propostas.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In the profession of architect are basic concepts that must be solid for the study to be balanced, this combination is the
science of physics that must be quantified so as to achieve a sustained project.
The aim of this course is the transmission of knowledge to that success is achieved through the sustainability of
proposed solutions.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Resolução de problemas práticos que sustentam a demonstração teórica dos conteúdos programáticos.
Quanto a avaliação, esta baseia-se na continuidade, com a execução de trabalhos, terminando com um teste que assim
permite a finalização da avaliação com aprovação. No caso de reprovação, existe ainda a possibilidade de concluir a
disciplina com a realização de um exame.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Solving practical problems that underpin the theoretical demonstration of the syllabus.
As for evaluation, this is based on continuity with the works, ending with a test that allows the well completion of the
assessment with approval. In the case of disapproval, there is the possibility to complete the course with the
completion of an examination.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Privilegia-se a aplicação dos conceitos teóricos em exercícios variados.
Fomenta-se a capacidade de auto-critica e de auto-avaliação, em todos os exercícios.
Privilegia-se a capacidade de síntese.
A aplicação de exercícios teóricos vão proporcionar um aumento na capacidade de observação individual, sobre as
temáticas desenvolvidas.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The focus is the application of theoretical concepts in varied exercises. Promotes the ability of self-criticism and
self-assessment, in all the exercises. Ability of synthesis. Using theory in the exercises will provide an increase in the
capacity of individual observation concerning the thematic developed.
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6.2.1.8. Bibliografia principal:
Mecânica Vectorial Estática - Beer Jonhston.

Anexo IX - Projecto I/1
6.2.1.1. Unidade curricular:
Projecto I/1
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Maria Candela Suarez
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Compreensão do acto projectual referido às bases da disciplina arquitectónica;
Domínio da representação dos objectos e dos espaços;
Reconhecimento dos materiais base de construção.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Understanding of projectual act related to the bases of architectonic disciplines;
Knowledge on objects and space representation (technical drawing);
Recognition of fundamental building materials.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Exercícios de analise arquitectónica, desde espaços elementares (quarto de estudante/pequena construção de
pequena escala e complexidade), até unidades de escala equivalente à habitação unifamiliar.
Exercício 0: Teste de diagnóstico
Exercício 1: Análise do objecto arquitectónico: a casa
Exercício 2: Levantamento, análise e intervenção mínima em espaço elementar (quarto / sala de aula)
Exercício 3: Refúgio de fim-de-semana para duas pessoas: escritor e navegante
6.2.1.4. Syllabus:
Exercises of architectonic analysis, including elementary spaces (student’s bedroom, elementary buildings of small
scale and less complexity), as well scale unities equivalent to single-family housing.
Exercise 0: Diagnostic exam
Exercise 1: Analysis of architectonic works of reference: the house
Exercise 2: Measures, analysis and minimal intervention in an elementary space (bedroom / classroom)
Exercise 3: Weekend refuge for two persons: writer and navigator
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Serão primeiramente realizados exercícios de pequena escala e complexidade, ampliando-se progressivamente esta
complexidade, à medida que o aluno vai adquirindo conhecimentos.
Considera-se que se deverá iniciar a compreensão do acto projectual com referência às bases da disciplina
arquitectónica. Ou seja, antes de experimentar o projecto, o aluno deverá primeiramente conhecer, observar e analisar
objectos arquitectónicos de referência, nomeadamente de unidades de habitação unifamiliar (casa) (programas mais
facilmente identificáveis).
Este tipo de exercícios simples assegurará também outro dos objectivos da unidade curricular: o reconhecimento dos
materiais base de construção.
O domínio da representação dos objectos e dos espaços será iniciado com o desenho de espaços que lhe são
familiares: o seu próprio quarto, ou a sala de aula; passando posteriormente para a representação de obras
arquitectónicas de referência, através do desenho e da elaboração de maquetes de estudo.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
Students must begin in small scale and less complexity exercises, extending gradually this complexity, at the same
time that they evolve their theoretical and practical knowledge.
It is also considered that the understanding of the architectural act must be done related to the bases of architectonic
disciplines. That is to say that, before trying design, students should first proceed to the observation and exhaustive
analysis of architectonic works of reference. This analysis will be done on one-family housing, because it represents a
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more identifiable program.
The recognition of building materials is assured through the contact with architectonic works of reference.
The knowledge on objects and space representation (technical drawing) will start by drawing spaces that are, for them,
more familiar: their proper bedroom or their classroom; evolving later to the representation of architectonic works of
reference, by technical drawing and through the elaboration of models.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas práticas, em regime de oficina, incidindo no desenvolvimento e exposição das propostas individuais,
acompanhadas de crítica (professores e alunos) e troca de experiências; processo de trabalho centralizado no desenho
e complementado pela realização de maquetes de trabalho.
Aulas teóricas (professores e eventuais convidados), relacionadas com os exercícios e com outras temáticas ligadas
ao universo da arquitectura.
Metodologia de avaliação:
Avaliação contínua, compreendendo todos os aspectos da participação do aluno, individualmente ou em grupo,
complementada com a apresentação pública final e avaliação dos exercícios desenvolvidos.
Factores a ter em conta:
- Assiduidade
- Participação e sentido crítico
- Evolução, interesse e empenhamento
- Criatividade e originalidade nas abordagens
- Capacidade de expressão das ideias e rigor na sua representação
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Practical classes, in workshop regimen, focused in the development of the work and the presentation of individual
proposals, followed by critics (teachers and other students) and exchange of experiences. The working process is
centered in drawing and complemented by models.
Lectures (teachers and guests) related with the exercises, as other topics on architecture.
Evaluation methodology:
Continuous evaluation, including all the aspects of student participation, individually or in group, complemented with
final public presentations and evaluation of semester exercises.
Factors to have in account:
- Assiduity
- Participation in class and critical sense
- Evolution, interest and engagement
- Creativity and originality of the approaches
- Capacity of expressing the ideas and correction on its representation
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Não se pretende que a realização dos diferentes exercícios seja um trabalho individual, pelo que a metodologia de
ensino adoptada incide na importância de uma abordagem prática.
Desta forma, os exercícios são sempre desenvolvidos, apresentados e discutidos durante as horas de contacto, em
regime de oficina. Esta troca de experiências, através da crítica dos professores e colegas, cumpre um papel
fundamental na compreensão do acto projectual.
O domínio da representação dos objectos e dos espaços cumpre-se através da correcção do desenho, bem como do
diálogo através de maquetes (desenho como forma de representação, mas também como ferramenta de análise e de
projecto).
As aulas teóricas visam acompanhar o aluno nas suas próprias abordagens, apoiando assim o seu trabalho de
introdução às temáticas da arquitectura, bem como de outros aspectos relacionados com os objectivos da unidade
curricular, nomeadamente o reconhecimento de materiais base de construção.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
As it is not intended the development of the work as an individual task, the teaching methodology is focused on a
practical approach.
Thus, the development of the work should always be presented and discussed during the contact hours, in a workshop
regimen. This exchange of experiences through teacher’s and colleagues’ critics plays a key role in the understanding
of the architectural act.
The knowledge on objects and space representation (technical drawing) is fulfilled through an insistence on the
techniques of representation (technical drawing and models), at practical classes. The drawing is here understood as
an act of representation, but also as a tool for the analysis and for design.
The lectures seek to follow students in their own methodologies, thereby supporting the work of Introduction to general
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themes related with architecture, as well as other aspects relating to the other objectives of the curricular unit, such as
the recognition of fundamental building materials.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
BAEZA, A. C. (2000). La idea construida. Madrid: Ed. Universidad Palermo.
Ching, F. (1995). Forma, espacio y orden. Barcelona: Gustavo Gili.
GREGOTTI, V. (1994). O Território da Arquitectura. São Paulo: Perspectiva.
LE CORBUSIER (1923). Vers une architecture. Paris: Gallimard.
Montaner, J. M. (2004). Arquitectura y crítica. Barcelona: Gustavo Gili.
SOLÀ-MORALES, I. (1995). Diferencias. Topografía de la arquitectura contemporânea. Barcelona: Gustavo Gili.
TAÍNHA, M. (1994). Arquitectura em questão. Lisboa: Edições AE/FAUTL.
TÁVORA, F. (1999). Da organização do Espaço. Porto: Edições FAUP.
TZONIS, Alexander (1986). Classical Architecture and the Poetics of Order. Cambridge: MIT Press.
VITRUVIO (2009). Os dez livros de Arquitectura. Madrid: Aliança.
ZEVI, B. (1977). Saber ver a Arquitectura. Lisboa: Arcádia.

Anexo IX - Geometria I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Geometria I
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
José Neves Dias
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
A disciplina Geometria I tem como maior objectivo a contribuição para o desenvolvimento do raciocínio e da visão
espaciais através de uma linguagem gráfica e técnica de representação do espaço construído real ou imaginário.
Pretende igualmente contribuir para a capacidade do aluno/a conceber e representar o projecto arquitectónico e
respectivo espaço físico.
Pretende fomentar no aluno/a, a sensibilidade e a capacidade de imaginação e composição do espaço arquitectónico,
ao mesmo tempo, dotando-o/a de ferramentas de representação exacta de base geométrica, do desenho técnico e das
relações volumétricas das formas que se pretendem comunicar.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
The Geometry I discipline has as bigger objective the contribution for the development of the space reasoning and
vision through a graphical language and technique of representation of the real or imaginary constructed space. It
equally intends to contribute for the capacity of the student to conceive and to represent architectural project and
respective physical space. It intends to foment in the student, the sensitivity and the capacity of imagination and
composition of the architectural space, at the same time, endowing with specific representation tools of geometric
basis, the technic drawing and the volumetric relations of the forms that they intend to communicate.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
SISTEMA DE PROJECÇÃO CÓNICA OU CENTRAL
Generalidades;
Sistemas de projecção;
Elementos fundamentais da perspectiva;
O Perspectógrafo;
Coordenadas;
Escalas;
Representação do Ponto, Recta e Plano;
Intersecções;
Rebatimentos;
Estudo das sombras;
Restituições perspécticas e execução de perspectivas de elementos arquitectónicos;
Fotomontagem;
Construção de perspectivas com um, dois ou três pontos de fuga.
6.2.1.4. Syllabus:
CENTRAL OR CONIC PERSPECTIVE
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Generalities;
Projection sistems;
Basic elements of perspective;
The Perpectograph;
Coordinates;
Scales;
Point, Line and Plane representation;
Intersections;
Translations;
Shadows;
Perspective executition of architectonic elements;
Photomontage;
Construction of perspectives with one, two or three points.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
A perspectiva central ou cónica, assume nesta disciplina o papel de uma das ferramentas mais importantes enquanto
meio de representação gráfica e técnica do espaço arquitectónico.
Através dos sistemas de projecção, das coordenadas, de métodos como as intersecções ou rebatimentos, das escalas,
das fotomontagens, entre outras, o aluno/a adquire ferramentas exactas de base geométrica que são essenciais no
estudo e experimentação da Arquitectura enquanto disciplina determinantemente apoiada no desenho geométrico.
A prática da representação perspéctica de elementos arquitectónicos, dotam o aluno/a de sensibilidade e de
capacidade de imaginação do espaço construído real ou imaginário e sobretudo, do raciocínio da relação entre as
formas volumétricas que os compõem.
A disciplina, através dos seus conteúdos de representação, têm como objectivo maior, fomentar no aluno/a a
capacidade de utilização da geometria no processo criativo do projecto de arquitectura.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The central or conic perspective, assumes in this discipline, one of the most important tools as a method of technical
and graphical representation of the architectural space.
Through the projection systems, the coordinates, the methods like intersections or translations, the scales, the
photomontage, among others, the student acquires exact tools of geometric base that are essential in the study and
experimentation of Architecture as a discipline determinatively supported in the geometric drawing.
The practice of perspective representation of architectural elements, endows the student with sensitivity and capacity
of imagination of the real or imaginary constructed space, specially, the reasoning of the relation between the
volumetric forms that composes it.
The discipline, through its contents of representation, have, as the greater objective, to foment in the student the
capacity to use geometry in the creative process of architecture project.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação à disciplina é contínua, pressupondo a participação activa nas aulas, que funcionarão em regime de aulas
Teorico-práticas e Práticas-laboratoriais, sendo as primeiras, aulas de apresentação dos conteúdos e as segundas,
aulas de esclarecimento de dúvidas e prática de exercícios sobre os conteúdos anteriores.
A disciplina terá como método de avaliação, um teste e uma frequência, tendo a seguinte ponderação: Teste=40% +
Frequência=60%.
Não existe nota mínima de admissão a exame final e a aprovação à disciplina obtém-se a partir de 10 valores.
A avaliação em Exames será mediante Exercícios Práticos ou Trabalhos.
No caso de dúvida de atribuição de nota, a avaliação das aulas em Pratica-laboratorial poderão ser objecto de decisão.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The discipline evaluation is continuous, estimating the active participation in classes, that will function in regimen of
Theoretical-practical and Practical/laboratory classes, beeing the first one, presentation classes of programatic
contents, and the second, classes of doubts clarification and practice of exercises about the previous contents.
The discipline will have as evaluation method, a test and a frequency, having the following balance: Test=40% +
Frequency=60%. Does not exist minimum mark for admission to final exam and the approval to the discipline it’s
obtained from 10 values.
The evaluation by Exames will be made of Practical Exercises or Works. In the case of doubt of mark attribution, the
evaluation of the Practical/laboratory classes could be object of decision.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino baseada no sistema de aulas Teórico-práticas (dedicadas à exposição dos conteúdos da
disciplina), contribuem para o desenvolvimento do raciocínio e da visão espaciais através da linguagem gráfica e
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técnica de representação apresentada nas mesmas; Práticas-laboratoriais (dedicadas à resolução de exercícios
práticos), dotam o aluno de ferramentas exactas de base geométrica, de desenho técnico e relações volumétricas das
formas que pretendem comunicar.
O método de avaliação contínua promove o acompanhamento da evolução do aluno no desenvolvimento da
representação e concepção do projecto arquitectónico e respectivo espaço físico. A avaliação por teste e frequência,
promove a aprendizagem dos conteúdos de forma faseada. Os exames apresentam-se como uma avaliação completa e
única, de todo o conteúdo programático, estudados no respectivo semestre.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The education methodology based on the system Theoretical-practical lessons (dedicated to the exposition of the
disciplines contents), contributes for the reasoning development and space vision through the graphical technique
language of representation presented in the same ones; Practical (dedicated to the resolution of practical exercises),
endows the student with accurate geometric base tools, drawing technician and volumetric relations of the forms that
they intend to communicate.
The method of continuous evaluation promotes the accompaniment of the student evolution in the representation
development, architectural project conception and respective physical space. The evaluation with test and frequency,
promotes the learning in phases of the discipline contents. The exams are presented as a complete and only
evaluation, of all the program content, studied in the respective semester.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
Ching, Francis D. K., (1998). Arquitectura – Forma, Espaço e Ordem. ed. Martins Fontes, Brasil.
Ching, Francis D. K., (2001). Representação Gráfica para Desenho e Projecto. ed. Gustavo Gili, Barcelona.
Cunha, Luís Veiga da, (?). Desenho Técnico. ed. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa.
Gill, Robert W., (2008). Desenho de Perspectiva. Editorial Presença, Lisboa.
Perrault, Claude, (1673). Les dix livres D’Architecture de Vitruve. ed. Bibliothèque de l’Image, França.
Pinheiro & Sousa, Carlos, (1980). Desenho. TPU-55. Colecção Textos Pré-universitários. Ed. Ministério da Educação e
Ciência, Lisboa.
Santa-Rita & Trindade, José, (1999). Perspectiva Cónica – Manual Prático e Teórico 12º ano de escolaridade. Ed. Lisboa
Editora, Lisboa.
Vries, Jan Vredeman de, (1968). Perspective. ed. Dover Publications, Inc., New York.

Anexo IX - Projecto I/2
6.2.1.1. Unidade curricular:
Projecto I/2
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Maria Candela Suarez
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Compreensão do acto projectual referido às bases da cultura artística e arquitectónica;
Reconhecimento e aplicação de materiais base de construção;
Domínio da representação técnica específica do espaço arquitectónico.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Understanding of projectual act related to the bases of artistic and architectonic disciplines;
Recognition and application of fundamental building materials;
Knowledge on space representation (technical drawing).
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Exercícios de projectação de espaços simples (exp: abrigo, pequeno posto de atendimento, etc.), de projectualidade
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analítica (exp. abordagem projectual de um objecto arquitectónico simples, com referencia a um autor), de escala
múltipla Silves (ex mestre p.: espaço de mercado, feira de exposições, etc.).
Exercício 1: Intervenção em espaço natural: pequenos equipamentos (abrigo e outros), de apoio para o Parque Natural
da Serra da Estrela
Exercício 2: Análise e intervenção mínima em objecto arquitectónico simples, com referência a um autor
Exercício. 3: Intervenção em espaço urbano: posto de atendimento na Covilhã
6.2.1.4. Syllabus:
Design of simple spaces and programs (shelter, small information offices) and of analytic design (simple architectonic
work, with reference to an author) (multiple scale).
Exercise 1: Intervention in landscape: small equipments (shelter and others), to support the natural park of Serra da
Estrela
Exercise 2: Analysis and minimal intervention in simple architectonic work, with reference to an author
Exercise 3: Intervention in urban space: small information office, in Covilhã
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Depois da realização de exercícios com uma vertente predominantemente analítica, incide-se agora nas primeiras
experiências de projecto, para que o aluno possa construir o seu próprio caminho.
Depois de uma abordagem a programas unifamiliares, opta-se por programas igualmente simples, mas com a vertente
da confrontação com o lugar: espaço natural e espaço urbano.
Com vista a responder à compreensão do acto projectual referido às bases da cultura artística e arquitectónica e não
deixando de parte a componente de análise, são propostos exercícios de projectualidade analítica, nos quais o aluno
analisa primeiramente uma determinada obra, para depois nela intervir.
O domínio da representação do espaço é assegurado através da insistência numa correcta execução gráfica, como
forma de expressão da ideia.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
After the analytical focus, the exercises are now centred on student’s first experiences in design, so they can make
their own path.
The option is now to introduce also simple programs, but with regards to the confrontation with the place: the
landscape and urbanscape places.
In order to respond to another of the curricular unit’s objectives, the understanding of projectual act related to the
bases of artistic and architectonic disciplines and without leaving the analytical component, are offered project-analytic
exercises, in which the students begins to observe and analyse architectonic works of reference, for proceeding after
to a minimal intervention.
The knowledge on space representation is ensured by insisting on correct graphical representation, as a way to
express the ideas.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas práticas, em regime de oficina, incidindo no desenvolvimento e exposição das propostas individuais,
acompanhadas de crítica (professores e alunos) e troca de experiências; processo de trabalho centralizado no desenho
e complementado pela realização de maquetes de trabalho.
Aulas teóricas (professores e eventuais convidados), relacionadas com os exercícios e com outras temáticas ligadas
ao universo da arquitectura.
Metodologia de avaliação:
Avaliação contínua, compreendendo todos os aspectos da participação do aluno, individualmente ou em grupo,
complementada com a apresentação pública final e avaliação dos exercícios desenvolvidos.
Factores a ter em conta:
- Assiduidade
- Participação e sentido crítico
- Evolução, interesse e empenhamento
- Criatividade e originalidade nas abordagens
- Capacidade de expressão das ideias e rigor na sua representação
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Practical classes, in workshop regimen, focused in the development of the work and the presentation of individual
proposals, followed by critics (teachers and other students) and exchange of experiences. The working process is
centered in drawing and complemented by models.

85 de 166

15/03/2017 20:49

CEF/0910/26421 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de estud...

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=53e426bf-b71...

Lectures (teachers and guests) related with the exercises, as other topics on architecture.
Evaluation methodology:
Continuous evaluation, including all the aspects of student participation, individually or in group, complemented with
final public presentations and evaluation of semester exercises.
Factors to have in account:
- Assiduity
- Participation in class and critical sense
- Evolution, interest and engagement
- Creativity and originality of the approaches
- Capacity of expressing the ideas and correction on its representation
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Não se pretendendo que a realização dos exercícios seja um trabalho isolado, a metodologia de ensino incide na
importância de uma abordagem prática.
Os exercícios são realizados, apresentados e discutidos durante as horas de contacto, num regime de oficina de
trabalho. Tal como no 1º semestre, esta troca de experiências, através da crítica, cumpre um papel fundamental na
compreensão do acto projectual.
O domínio da representação dos espaços cumpre-se através de uma abordagem aos exercícios pelo desenho e pela
realização de maquetes.
Finalmente, as aulas teóricas dadas pelos professores ou por convidados visam acompanhar o aluno nas suas
próprias abordagens, apoiando assim o seu trabalho de introdução às temáticas da arquitectura.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
As it is not intended the development of the work as an isolated and individual task, the teaching methodology is
focused on a practical approach.
The development of the work should always be presented and discussed during the contact hours, at practical classes,
in a workshop regimen. This exchange of experiences through critics plays a key role in the understanding of
projectual act.
The knowledge on space representation is fulfilled through an insistence on the techniques of representation (technical
drawing and models), at classes.
Finally, the lectures (by teachers or guests) seek to follow the students in their own methodologies, thereby supporting
the work of introduction to general themes related with architecture.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
CARERI, F. (2005). Walkscapes. El andar como práctica estética. Barcelona: Gustavo Gili.
Concurso de Ideias Intervenções na Cidade (Trienal de Arquitectura de Lisboa): http://trienal.blogs.sapo.pt/tag/interven
%C3%A7%C3%B5es+na+cidade
Conway, H. & Roenisch, R. (1994). Understanding Architecture. London: Routledge.
Jecks, C. & Kropf, K. (ed.) (1997). Theories and manifestoes of contemporary architecture. Great Britain: Academy
Editions.
Lynch, K. (1989). A imagem da cidade. Lisboa: Edições 70.
Rodrigues, M. J. (2002). O que é arquitectura. Lisboa: Quimera.
ZUMTHOR, P. (2006). Atmosferas. Barcelona: Gustavo Gili.

Anexo IX - Projecto II/1
6.2.1.1. Unidade curricular:
Projecto II/1
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
José Neves Dias
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Reconhecimento dos aspectos mais sofisticados das construções
Domínio da representação avançada do espaço arquitectónico
Compreensão e análise do locus.
Caracterização do espaço entre volumes construídos.
Domínio da projectação de unidades básicas de construção com
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referencia à história e cultura arquitectónicas.
Compreensão da inter relação entre espaço urbano e habitacional.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Recognition of the sophisticated aspects of constructionsAdvanced representation of architectural
spaceUnderstanding and analysis of the locus.
Characterization of the space between constructed volumes.Domain of project of basic units of construction with
references to history and culture of architecture.Understanding the interrelationship between urban and residential
spaces.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Projectos para: edifício unifamiliar. Edifício de habitação ou de uso misto de pequena dimensão – exercício de
experimentação tipológica e inserção em contexto urbano.
6.2.1.4. Syllabus:
Projects for: single-family building. Residential or mixed use small building - exercise on typological experimentation
and integration in the urban context.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Atendendo embora a que esta unidade curricular se situa no segundo ano do curso, envolvendo alunos com reduzida
experiência, procura-se, com a informação de apoio disponibilizada para o desenvolvimento dos exercícios práticos e
com o constante acompanhamento da sua evolução levado a cabo nas horas de contacto, que sejam adquiridas as
competências enunciadas. Assim, ao desenvolver projectos de programa habitacional de dimensão, complexidade e
localização progressivamente mais complexos, o aluno é confrontado com as diferentes solicitações associadas ao
acto de projectar, nomeadamente a transformação do espaço adaptado às diferentes funções, a materialização da
construção, as formas de representação do conceito arquitectónico, a relação da construção com a sua envolvente, as
especificidades do espaço exterior e interior e a presença da história e da cultura e suas formas de expressão.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
Although knowing that this involves students with limited experience, we try, with information available to support the
development of practical exercises and the constant monitoring to its development carried out in contact hours, to
achieve the listed knowledge. Thus, in developing projects of housing program with size, complexity and location
progressively more complex, students are confronted with different requests associated with the act of planning,
namely the transformation of space adapted to different functions, materialization of construction, the forms of
representation of the architectural concept, the relationship between building and its surroundings, the specifics of
interior and exterior space and the presence of history and culture and its forms of expression.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular tem a duração de um semestre lectivo, contando com 192 horas de contacto, 38 horas de trabalho
autónomo e 10 horas para avaliação (total: 240 horas).
A aprovação a esta unidade curricular confere ao aluno 9 ECTS.
As aulas estão organizadas em teórico- práticas – TP (exposição dos conteúdos programáticos, acompanhamento dos
trabalhos práticos) e orientação tutórica – OT (aplicação dos conteúdos programáticos e desenvolvimento do projecto).
A avaliação é contínua, dependendo da classificação dos trabalhos práticos.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The course lasts for one semester, with 192 hours of contact, 38 hours of autonomous work and 10 hours for evaluation
(total: 240 hours).The approval of this course provides the student with 9 ECTS.The classes are organized into
theoretical - practical - TP (exposure of the syllabus, monitoring of the practical exercises) orientation and mentoring OT (implementation of the syllabus and project development).Continuous evaluation, depending on the classification of
practical work.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A duração e a estrutura desta Unidade apresentam muitas similitudes com o que é normalmente adoptado em
disciplinas equivalentes de diversas universidades.
Por um lado, a estrutura em aulas teórico-práticas – nas quais são fornecidos o enquadramento teórico, a bibliografia
específica e os objectivos de cada exercício, a que se segue o debate e discussão crítica e acompanhamento do
desenvolvimento dos trabalhos – e orientação tutórica - complementando com o acompanhamento individual do
processo – garantem as devidas condições para um processo de aprendizagem e investigação individual, enquadrado
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pela supervisão docente, inerentes às particularidades do trabalho de projecto.
Por outro lado, as actividades realizadas nas aulas, envolvendo os alunos, propicia os hábitos da prática de atelier.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The length and structure of this Unit have many similarities with what is usually adopted in equivalent disciplines from
various universities.
On one hand, the structure in theoretical-practical classes - in which are provided the theoretical framework, the
specific literature and the objectives of each exercise, followed by the debate, discussion and monitoring the
development of the work - guidance and mentoring – complementing the process with the individual monitoring of the
work - ensure the necessary conditions for a process of learning and individual research, framed by the supervising
teacher, inherent features of the project work.
Moreover, the activities in the classroom, involving all students, promotes the habits of studio practice.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
Jan Gehl & Lars Gemzøe – Novos Espaços Urbanos
Richard Rogers – Cities for a Small Planet
L. Benévolo – As Origens Da Urbanística Moderna
Mário Moutinho – A Arquitectura Popular Portuguesa
Phaidon Press Limited – 2000

Anexo IX - Projecto II/2
6.2.1.1. Unidade curricular:
Projecto II/2
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
José Neves Dias
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Domínio dos meios de representação actualmente disponíveis.
Reconhecimento dos aspectos físicos que deverão ser intervencionados por técnicas de outras especialidades.
Domínio de materialização da construção e dos conceitos fundamentais dos seus aspectos físicos.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Domain of means of representation available today.Recognition of the physical aspects that should be intervened by
other technical specialties.Domain of materialization of construction and the basic concepts of its physical aspects.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Projectos para edifícios: terciário de pequena dimensão em contexto urbano e outros edifícios de pequena dimensão
de uso misto.
6.2.1.4. Syllabus:
Projects for buildings: small tertiary in urban context and other small buildings of mixed use.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Procura-se, com a informação de apoio disponibilizada para o desenvolvimento dos exercícios práticos e com o
constante acompanhamento da sua evolução levado a cabo nas horas de contacto, que sejam adquiridas as
competências enunciadas.
Ao desenvolver projectos de programa terciário e misto de pequenas dimensões, em contexto urbano, o aluno adquire
competências que lhe permitem resolver um programa multifacetado, de complexidade multidisciplinar envolvendo
diferentes áreas e técnicos e de presença mais significativa no tecido urbano.
Simultaneamente, é confrontado com as diferentes solicitações associadas ao acto de projectar, com especial
incidência sobre os aspectos directamente relacionados com a materialização da construção, para além de outros
aspectos, nomeadamente a transformação do espaço adaptado às diferentes funções que deve compatibilizar, ou as
actuais formas de representação do conceito arquitectónico.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
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It is intended, with the information available to support the development of practical exercises and with the constant
monitoring of its development, carried out in contact hours, to achieve the listed knowledge.When developing tertiary
and mixed program projects of small dimensions, in urban context, the student acquires skills that allow them to solve
a multifaceted program of multidisciplinary complexity, involving different areas and technicians, with more significant
presence in the urban environment.Simultaneously, it is confronted with the various requests associated with the act of
designing, with particular focus on aspects directly related to the materialization of construction, besides other
aspects, which includes the transformation of space, adapted to the different functions that must match, or the current
ways of representing the architectural concept.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular tem a duração de um semestre lectivo, contando com 192 horas de contacto, 42 horas de trabalho
autónomo e 6 horas para avaliação (total: 240 horas).
A aprovação a esta unidade curricular confere ao aluno 9 ECTS.
As aulas estão organizadas em teórico- práticas – TP (exposição dos conteúdos programáticos, acompanhamento dos
trabalhos práticos) e orientação tutórica – OT (aplicação dos conteúdos programáticos e desenvolvimento do projecto).
A avaliação é contínua, dependendo da classificação dos trabalhos práticos.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The course lasts for one semester, with 192 hours of contact, 42 hours of autonomous work and 6 hours for evaluation
(total: 240 hours).The approval of this course provides the student with 9 ECTS.The classes are organized into
theoretical - practical - TP (exposure of the syllabus, monitoring of the practical exercises) orientation and mentoring OT (implementation of the syllabus and project development).Continuous evaluation, depending on the classification of
practical work.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A duração e a estrutura desta Unidade apresentam muitas similitudes com o que é normalmente adoptado em
disciplinas equivalentes de diversas universidades.
Por um lado, a estrutura em aulas teórico-práticas – nas quais são fornecidos o enquadramento teórico, a bibliografia
específica e os objectivos de cada exercício, a que se segue o debate e discussão crítica e acompanhamento do
desenvolvimento dos trabalhos – e orientação tutórica - complementando com o acompanhamento individual do
processo – garantem as devidas condições para um processo de aprendizagem e investigação individual, enquadrado
pela supervisão docente, inerentes às particularidades do trabalho de projecto.
Por outro lado, as actividades realizadas nas aulas, envolvendo os alunos, propicia os hábitos da prática de atelier.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The length and structure of this Unit have many similarities with what is usually adopted in equivalent disciplines from
various universities.
On one hand, the structure in theoretical-practical classes - in which are provided the theoretical framework, the
specific literature and the objectives of each exercise, followed by the debate, discussion and monitoring the
development of the work - guidance and mentoring – complementing the process with the individual monitoring of the
work - ensure the necessary conditions for a process of learning and individual research, framed by the supervising
teacher, inherent features of the project work.
Moreover, the activities in the classroom, involving all students, promotes the habits of studio practice.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
Vasco Croft - Arquitectura e Humanismo “O Papel do Arquitecto, Hoje Em Portugal”
Jaques Le Goff - Por amor das Cidades
Bruno Zevi - Saber Ver a Arquitectura
Witold Rybczynski - La Casa - Historia de Una Idea

Anexo IX - Projecto III/1
6.2.1.1. Unidade curricular:
Projecto III/1
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
María Candela Suárez
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6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
1) Domínio na projectação de unidades complexas de construção, compreendendo a abordagem de unidades formadas
por agregações de unidades de uso.
2) Domínio na compreensão do lugar e referenciação teórica disciplinar.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
1) Mastery on project design of complex building units, including the familiarity to units constituted by aggregations of
assorted use units.
2) Mastery on site comprehension and referential disciplinary theory.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Projectação de unidades de construção de média dimensão mono funcional ou de uso misto.
6.2.1.4. Syllabus:
Design project of average dimension, single or mixed-use functional building construction units.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os objectivos definidos são alcançados através dos conteúdos programáticos da seguinte forma:
EX. RELÂMPAGO 1: Desenvolve nos estudantes a capacidade de síntese e de autocrítica.
EX. 1: Desenvolve uma/s unidad/es públicas de média dimensão, obrigando a reconhecer a incidência do “lugar”.
EX. 2: Centra-se no domínio de unidades de média dimensão, de uso misto, para: 1) desenvolver estratégias
projectuais para obter respostas conjuntas um programa público-privado num local urbano relevante; 2) resolver a
interacção de diferentes linguagens formais; 3) tomar contacto com a legislação; 4) reconhecer e aplicar critérios de
sistematização e modulação às partes do programa que o requeiram, resolvendo à vez as singularidades com
criatividade e racionalidade.
EX. 2: Procura a reflexão do aluno em relação com a normativa, e a forma em que esta condiciona positivamente o
projecto arquitectónico.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The previously outlined objectives are accomplished through the programmatic contents as follows:
SPEEDY EXERCISE 1: improve in students the ability of synthetic analysis and auto-critic.
EXERCISE 1: set up average dimension public unit/s, captivating the student to understand the “site” matter.
EXERCISE 2: focused on the average dimension mixed-use units, and the student aptitude to: 1) set up designing
strategies, and obtain an overall outcome in the public-private subject of a relevant urban settlement; 2) deal with the
language forms diversity; 3) become aware of building regulations; 4) identify and apply methods of standard
modulation on required project phase, unveiling rational and creative solutions.
EXERCISE 2: encourage the student reflection on the specific building regulation and the way it positively conditions
the designing process.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A disciplina Projecto III-/1, com uma carga horária de 14 horas semanais, organiza-se em dois blocos: Bloco 1 (teóricoprático): aulas de correcção grupo-individual e acompanhamento de projectos (6 horas semanais); Bloco 2 (tutório):
Sessões de apoio para a representação gráfica do projecto de arquitectura (3 horas semanais). Reservam-se horas de
tutória para consultas gerais (5 horas).
Para além destes blocos, existem aulas de avaliação final, deslocação aos lugares definidos para intervenção dos
projectos, e elaboração de um caderno de trabalho.
Avaliação contínua: 1) acompanhamento da evolução dos exercícios, 2) apresentação final obrigatória. Realização de
exame final: sob a forma de melhoria de um dos exercícios semestrais, que deve ter obtido como mínimo 6 valores.
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Comparecência mínima: 75 % das aulas.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The subject Projecto III-/1 is structured in two blocks of mandatory attendance with a total of 14 weekly hours: Block 1
(theory – practice): revision classes in group and individual sessions and project design assistance (6 weekly hours);
Block 2 (tutored): Graphic representation in architecture design supporting sessions (3 weekly hours). At the same
time, it’s available following preceding student request, tutored assistance classes for general information (5 hours).
Evaluation continuous: 1) observation of the practice evolution throughout the entire semester, 2) obligatory final
presentation. Final exam to this discipline: on which could only be taken as an improvement of Block 1 Exercise, as
long as the minimum grade of 6 is achieved. Presence certificate: a 75% minimum of the sessions.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As aulas práticas privilegiam o gradual desenvolvimento do trabalho, acompanhado de critica formulada por
professores e colegas, propiciadora de uma efectiva troca de experiencias.
A elaboração de um caderno de trabalho onde se registam apontamentos, desenhos de observações externas e do
projecto desenvolvido, facilita e implica uma melhor avaliação do percurso de cada aluno.
As aulas teóricas ligadas com os exercícios propostos dão ao aluno um conjunto de ferramentas que permitem a
concreção de propostas sólidas e referenciadas.
Sessões de apoio para a representação gráfica do projecto de arquitectura (Bloco 2) têm como função dar as noções
básicas para a representação gráfica que acompanha o desenvolvimento das propostas do Bloco 1, tanto nas suas
etapas intermédias como na sua etapa final.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The practice classes promote the gradual process development, complemented with the teachers and classmates critic
review, as an effective exchange of knowledge.
The production of a sketchbook, where diverse information is recorded, such as external observations drawings and
the designing process itself, promotes a better evaluation on each student progression.
The connection between tutored classes and the proposed exercises, gives the students a set of tools that allows them
the presentation of solid and well-referenced projects.
Supporting sessions on the graphic representation in architecture design (Block 2) are expected to give students a
basic practical notion on their own project graphic representation, helping the progress of the individual proposals
being developed in the Exercises (Block 1), both in the intermediate and final stage.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
Jan Gehl & Lars Gemzoe, Novos Espaços Urbanos.
Alan Philips, Arquitectura Industrial.
Francis D.K. Ching, Dicionário visual da arquitectura.
Gordon Cullen, Paisagem Urbana.
Richard Rogers & Anne Power, Cities for a small country.

Anexo IX - Projecto III/2
6.2.1.1. Unidade curricular:
Projecto III/2
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
María Candela Suárez
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Domínio na projectação de conjuntos de unidades complexas de construção, tendo em conta a sua entrega ao solo,
sistema e estrutura construtiva.
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6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Mastery on project design of complex building units groups, considering their ground assembly, system and building
structure.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Projectação de unidade(s) de construção de média dimensão de uso misto ou terciário e desenvolvimento de
agregação por interacção com variantes.
6.2.1.4. Syllabus:
Design project of average dimension, mixed-use or tertiary building construction units, and development of
aggregation with diversity interaction.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos traduzem-se num exercício principal, eixo do semestre, apoiado por um exercício relâmpago e outro de
curta duração, que resultam num conjunto misto, de tipo cultural com a agregação de tipologias habitacionais.
Os exercícios centram-se no domínio: 1) da implantação de edifícios com considerável impacto no seu entorno, 2) das
estratégias necessárias para projectar simultaneamente espaços culturais, de alojamento e de trabalho; 3) dos critérios
de interacção e/ou independência entre os distintos usos propostos no programa, e a articulação entre as linguagens
de cada parte.
A complexidade estrutural, construtiva, e de entrega ao solo dos exercícios obrigam ao aluno a: 1) resolver edifícios
cujos programas exigem estudos de “corte variado”; 2) atender às normas aplicáveis a cada caso; 3) explorar soluções
construtivas, estruturais, etc.; 4) aplicar a legislação vigente, conciliando-a com a arquitectura num processo criativo
global.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The programmatic contents are revealed trough a main exercise, axis of the semester, supported by a speedy exercise
and one more exercise of short duration. The result is a mixed-use cultural project with incorporation of housing
facilities typologies.
The exercises are focused on the student aptitude of: 1) set up considerable urban impact buildings; 2) define
strategies required to design simultaneously cultural spaces, housing and working; 3) identify relations of
communication and/or independence linking diverse use, and the arrangement between each associated formal
language.
The structural, constructive building complexity and the individual development of the exercise enforce the student to:
1) unravel buildings witch its programmatic contents demand studies of “complex sections”; satisfy the specific
building regulations; 3) explore constructive, structural solutions; 4) apply the current legislation, in sync with a global
creative design process.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A disciplina Projecto III-/1, com uma carga horária de 14 horas semanais, organiza-se em dois blocos: Bloco 1 (teóricoprático): aulas de correcção grupo-individual e acompanhamento de projectos (6 horas semanais); Bloco 3 (tutório,
continuação do Bloco 2): Sessões de Análise de projectos de arquitectura (3 horas semanais). Reservam-se horas de
tutória para consultas gerais (5 horas).
Para além destes blocos, existem aulas de avaliação final, deslocação aos lugares definidos para intervenção dos
projectos, e elaboração de um caderno de trabalho.
Avaliação contínua: 1) acompanhamento da evolução dos exercícios, 2) apresentação final obrigatória. Realização de
exame final: sob a forma de melhoria de um dos exercícios semestrais, que deve ter obtido como mínimo 6 valores.
Comparecência mínima: 75 % das aulas.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The subject Projecto III-/2 is structured in three blocks of mandatory attendance with a total of 14 weekly hours: Block 1
(theory – practice): revision classes in group and individual sessions and project design assistance (6 weekly hours);
Block 3 (tutored): Analysis of architecture projects sessions (3 weekly hours). At the same time, it’s available following
preceding student request, tutored assistance classes for general information (5 hours).
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Evaluation continuous: 1) observation of the practice evolution throughout the entire semester, 2) obligatory final
presentation. Final exam to this discipline: on which could only be taken as an improvement of Block 1 Exercise, as
long as the minimum grade of 6 is achieved. Presence certificate: a 75% minimum of the sessions.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As aulas práticas privilegiam o gradual desenvolvimento do trabalho, acompanhado de critica formulada por
professores e colegas, propiciadora de uma efectiva troca de experiencias.
A elaboração de um caderno de trabalho onde se registam apontamentos, desenhos de observações externas e do
projecto desenvolvido, facilita e implica uma melhor avaliação do percurso de cada aluno.
As aulas teóricas ligadas com os exercícios propostos dão ao aluno um conjunto de ferramentas que permitem a
concreção de propostas sólidas e referenciadas.
As sessões de Análise de projectos de arquitectura (Bloco 3), em que participam todos os alunos, têm como função
incentivar o debate analítico de grupo, como mecanismo capaz de indicar ferramentas de trabalho às propostas
desenvolvidas nas aulas práticas do Bloco 1.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The practice classes promote the gradual process development, complemented with the teachers and classmates critic
review, as an effective exchange of knowledge.
The production of a sketchbook, where diverse information is recorded, such as external observations drawings and
the designing process itself, promotes a better evaluation on each student progression.
The connection between tutored classes and the proposed exercises, gives the students a set of tools that allows them
the presentation of solid and well-referenced projects.
Supporting sessions on the architecture design projects analyses (Block 3) where all students participate, are meant to
promote the group debate, as a routine able to point out working tools to the development of their own projects running
on Block 1.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
The Green Vitruvis
Jan Gehl & Lars Gemzoe – Novos Espaços Urbanos
Gordon Cullen – Paisagem Urbana
Tachen/Ever Green – Casas pequenas
Tachen/Ever Green – Pequenos escritórios

Anexo IX - Geotecnia
6.2.1.1. Unidade curricular:
Geotecnia
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Pedro Gabriel de Faria Lapa B. Almeida
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
A unidade curricular tem por objectivo apresentar os conceitos básicos associados à Geotecnia, proporcionar uma
apreciação dos problemas de origem geotécnica e familiarizar os estudantes com os métodos de investigação e
técnicas construtivas apropriadas em diferentes situações geotécnicas. A unidade curricular permite desenvolver as
seguintes competências:
- identificar e classificar os solos;
- compreensão do estado de tensão em maciços terrosos;
- compreensão da percolação da água nos maciços terrosos;
- compreender as técnicas de prospecção geotécnica e os vários tipos de fundações;
- domínio de métodos construtivos de fundações indirectas e compreensão do seu dimensionamento global;
- conhecimento de técnicas de estabilidade de taludes rochosos e terrosos;
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6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
The curricular unit aims to introduce the basic concepts associated to Géotechnique, to provide an appreciation of the
geotechnical problems and to orient students to the appropriate site investigation methods and construction
techniques in different geotechnical situations. The curricular unit permits to develop the ability to:
- identify and classify the soils;
- understand the stress state in soils;
- understand the water flow in soils;
- understand the site investigation techniques and the different type of foundations;
- dominate the construction methods and understand the design of piles;
- be familiar with the slope stability techniques in soil and rock massifs;
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. Propriedades físicas e mecânicas dos solos
2. Introdução à Engenharia de Fundações
3. Fundações directas em solos e rochas
4. Fundações especiais em solos e rochas
5. Estabilidade de taludes
6.2.1.4. Syllabus:
1. Physical and mechanical properties of soils
2. Introduction to Foundation Engineering
3. Footings on soils and rocks
4. Special foundations on soils and rocks
5. Slope stability
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
A apresentação dos conceitos básicos associados à Geotecnia é feita com as propriedades físicas e mecânicas dos
solos, o que permite identificar e classificar os solos, compreender o estado de tensão e o efeito da percolação da
água em maciços terrosos.
A apreciação dos problemas de origem geotécnica e dos métodos de investigação e técnicas construtivas apropriadas
em diferentes situações geotécnicas é feita nos restantes conteúdos programáticos, permitindo compreender as
técnicas de prospecção geotécnica e os vários tipos de fundações, dominar os métodos construtivos e compreender o
dimensionamento global de fundações indirectas, e conhecer as técnicas de estabilidade de taludes rochosos e
terrosos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The introduction to the basic concepts associated to Géotechnique is performed with physical and mechanical
properties of soils, which allows the identification and classification of soils, the understanding of the stress state and
the effect of the water flow in soils.
The appreciation of the geotechnical problems and the appropriate site investigation methods and construction
techniques in different geotechnical situations is performed in the remained syllabus, allowing to understand the site
investigation techniques and the different type of foundations, to dominate the construction methods and the design of
piles, to be familiar with the slope stability techniques in soil and rock massifs.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular funciona em regime semestral, com um tempo lectivo presencial de 48 horas de aulas TeóricoPráticas (TP). O tempo de trabalho independente (EI) é de 72 horas, ao qual acrescem 10 horas de avaliação. A
metodologia de ensino baseia-se simultaneamente numa intervenção expositiva por parte do docente e na
determinação, apresentação e discussão de problemas de origem geotécnica por parte dos estudantes. É dada
especial atenção ao aperfeiçoamento das capacidades de análise e crítica de informação técnico-científica. A
metodologia de ensino também envolve trabalho experimental.
A avaliação (CEA) resulta da avaliação contínua (AC) de acordo com os seguintes critérios:
CEA = Não Admitido (NA) a Exame (assiduidade < 50% ou classificação AC < 6 valores)
CEA = Frequência (A) (assiduidade ≥ 50% e classificação AC ≥ 6 valores)
CEA = 10 a 20 valores (assiduidade ≥ 80% e classificação AC ≥ 10 valores)
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit runs during a semester, with total presential Theoretical-Practical lessons (TP) of 48 hours. The
calculated individual work (EI) is of 72 hours, increased by 10 hours of evaluation. The teaching methodology is based
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on both explanatory lectures given by the teacher and the determination, presentation and discussion of geotechnical
problems by the students. Special attention is carried out to the progress of their analytical and reading capacities of
the technical-scientific information. The teaching methodology also involves experimental work.
The evaluation (CEA) consists of continuous evaluation (AC) according to the following criterions:
CEA = Not Admitted (NA) to Exam (presences < 50% or classification AC < 6 values)
CEA = Admitted (A) to Exam (presences ≥ 50% and classification AC ≥ 6 values)
CEA = 10 a 20 values (presences ≥ 80% and classification AC ≥ 10 values)
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A apresentação dos conceitos básicos associados à Geotecnia é feita durante a intervenção expositiva por parte do
docente, o que permite identificar e classificar os solos, compreender o estado de tensão e o efeito da percolação da
água em maciços terrosos. A intervenção expositiva é assistida por computador e meios audiovisuais.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The introduction to the basic concepts associated to Géotechnique is performed during explanatory lectures given by
the teacher, which allows the identification and classification of soils, the understanding of the stress state and the
effect of the water flow in soils. The explanatory lectures are audio-visual and computer assisted.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
1. Matos Fernandes, A. (1994). Mecânica dos Solos, Vol. I e Vol. II, FEUP.
2. Bowles, J.E. (1998). Foundation Analysis and Design, McGraw-Hill.
3. Normas e Especificações Nacionais, Eurocódigo 7.

Anexo IX - Geodinâmica
6.2.1.1. Unidade curricular:
Geodinâmica
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
LUIS JOSÉ ANDRADE PAIS
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Compreende a importância das geociências no Planeamento Regional e Urbano;
Identifica e descreve e inter-relaciona os elementos da esfera litológica, hidrológica e da atmosfera;
Compreende os processos de dinâmica superficial e interna.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
The graduate of this course should be able to use fundamental knowledge to the objectives defined:
Understands the importance of geosciences in Urban and Regional Planning; Identifies and describes and interrelates
the elements of the lithosphere hydrology and atmosphere domain;
Understands the dynamics of surface and internal processes.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1 – As Ciências da Terra aplicadas ao Planeamento Regional e Urbano. 2 – Sistemas de Projecção: Construção e
leituras de mapas. 2.1 – Tipos de cartas e mapas. Conceito de escala. 3 – A definição de unidades geográficas.
Conceito de Região, Zona e Área. 4 – Análise das componentes do meio geográfico. 4.1 – Litologia – Solos e Rochas.
4.2 – Hidrogeologia. 4.3– O clima. Tipos e classificações. 5– Processos de dinâmica superficial. 5.1 – Conceitos
básicos. 5.2 – Processos; Tempo, espaço e velocidade. 5.3 – Erosão e tipos de modelação. 5.4 – Movimento de massas
– Estabilidade de talude. 5.5 – Processos Pluviais Morfologia fluvial – leitos de cheia. 5.6 – Processos Costeiros.
Morfologia costeira. 6 – Processos de dinâmica interna. 6.1 – Sismos e vulcões. Sismicidade induzida. 6.2 – Riscos
geológicos – Cartas de risco. Planos preventivos de Defesa Civil.
6.2.1.4. Syllabus:
1 - The Earth sciences applied to the Urban and Regional Planning. 2 - Projection Systems: Building and reading maps.
2.1 - Types of charts and maps. Scale concept. 3 - The definition of geographic units. Concept of Region, Zone and
Area. 4 - Analysis of components of the geographical environment. 4.1 - Lithology - Soils and Rocks. 4.2 Hydrogeology. 4.3 - The climate. Types and classifications. 5 - Dynamic surface process. 5.1 – Basic fundaments. 5.2 -
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Process, Time, space and speed. 5.3 - Erosion and types of modelling. 5.4 - Masses movements- Stability of slope. 5.5 Storm water Process Morphology River - beds full. 5.6 - Coastal Processes. Coastal morphology. 6 - Internal dynamics
process. 6.1 - Earthquakes and volcanoes. Induced seismicity. 6.2 - Geological Hazards - Charts of risk. Preventive
plans for Civil Defence.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
No início da civilização humana a pedra foi o material mais importante para fabrico de utensílios e armas, uma vez que
o metal permaneceu desconhecido por muitos anos. Contemporaneamente a rocha e outros materiais geológicos têm
sido usados para fins diversos. A história cultural de muitos povos está intrinsecamente ligada à rocha disponível na
área de vivência e da morfologia geológica. O desenvolvimento cultural em zonas com morfologia própria de maciços
rochosos é diferente daquele adquirido em zonas aluviais de grandes rios. O homem depressa aprendeu a avaliar as
diferentes possibilidades do uso dos materiais disponíveis na construção, escultura ou em propostas ornamentais e
adaptar-se à topografia. Na arquitectura de diferentes cidades e vilas a dependência da rocha local e morfologia do
terreno podem ser vistos claramente. Assim o programa desta unidade curricular ajuda a integrar conceitos de
materiais geológicos, morfologia e relações com a actividade humana.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
From the beginning of human civilization, for many thousands years, stone was the most important material for
utensils, and weapons. In early times rocks were already being consciously sought for and used with quite specific
aims. The cultural history of many peoples is very closely connected with rocks available in the area in which they live
and which lend the landscape its dominant features. In rocky countryside the cultural development is different from that
on the alluvial plains of the great rivers. Man soon learned to evaluate the differing possibilities of using rocks for
construction, sculpture an ornamental purpose. In the architecture of many cities and villages the dependency on the
bedrock or the surrounding countryside for construction materials can be seen quite clearly.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular tem a duração de um semestre lectivo, envolvendo 48 horas de contacto com a equipa docente,
77 horas de trabalho autónomo e 10 horas para avaliação (total: 135 horas). A aprovação a esta unidade curricular
confere ao formando 5 ECTS.
As aulas estão organizadas em aulas práticas – TP (exposição dos conteúdos programáticos, envolvendo também a
apresentação de problemas de pequena dimensão).
A avaliação é realizada em duas fases:
- Avaliação contínua: testes teórico-práticos e Protocolos de conteúdos.
- Exame final (com parte teórica e parte prática) para os alunos admitidos.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
This one semester course consists of 48 hours of contact with the teaching team, 77 hours of autonomous work and 10
hours for evaluation (total: 135 hours). The course is credited with 5 ECTS.
The course is structured with theoretical-practical classes – TP (exposition of the subjects of the course and
presentation of small practical examples).
Evaluation is performed in two phases:
- Continuous evaluation: theoretical and practical tests and protocols of subjects.
- Final exam (with theoretical and practical part) for admitted students.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A duração e a estruturação desta Unidade Curricular enquadra-se dentro do normalmente adoptado em unidades
curriculares equivalentes de outras Universidades Portuguesas e Europeias.
A estrutura das aulas é faseada em aulas teórica-práticas – TP. É feita a exposição dos conceitos teóricos dos
conteúdos programáticos e onde também são apresentados exemplos práticos de aplicação. Os alunos aplicam os
conceitos teóricos através da resolução de problemas práticos adequados e ajustados a cada conteúdo programático.
A metodologia de ensino encontra-se centrada no aluno, que ao longo do semestre vai aprendendo e aplicando os
conceitos adquiridos, com o seu trabalho autónomo e com a ajuda da equipa docente. Desta forma, é dada particular
importância à avaliação contínua que permite que o aluno possa, ao longo do semestre, demonstrar faseadamente as
competências adquiridas.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The duration of the course and the arrangement of the classes are similar with the ones normally adopted in equivalent
courses in other Portuguese and European universities.
The course is structured with theoretical-practical classes – TP, where theoretical concepts of the syllabus are taught
and some small practical examples are presented. The students apply the theoretical concepts by solving practical
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problems appropriate to each syllabus contents. This arrangement of the classes allows that students acquire the
competences, in a gradual and proportionate way throughout the semester.
The teaching methodology is student-centered, which over the semester will learn and apply the acquired concepts
with his autonomous work and with the help of the teaching team. Thus, particularly importance is given to the
continuous evaluation that allows the student, during the semester, to demonstrate the competences acquired
gradually.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
Bloom, A. L. (1988). Superfície da terra. Ellert. S.Paulo.Blücher.
Cooke, R. U. (1990). Geomorphology in environmental management.
Gass, I.G.; Peter J.Smith; Wilson R.C.L. Vamos Compreender a Terra. Livraria Almedina.
Strahler, N. Arthur (1989). Geografia física, edições Ómega. Barcelona.

Anexo IX - Construção Sustentável
6.2.1.1. Unidade curricular:
Construção Sustentável
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Luiz Antonio Pereira de Oliveira
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Compreender o impacto do sector da construção e dos edifícios no meio ambiente sustentado;
Compreender os sistemas de avaliação da sustentabilidade de edifícios;
Compreender as estratégias de poupança de energia (sobretudo de origem fóssil), redução dos consumos (sobretudo
não renováveis), minimização dos desperdícios (através de reutilização ou reciclagem);
Ser capaz de intervir no processo de projeto com soluções de sistemas construtivos sustentáveis.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Understand the impact of the construction industry and buildings construction in the sustainable development;
Understanding the methodologies of buildings sustainability assessment;
Understand the strategies for saving energy (mainly fossil) reducing consumption (especially non-renewable),
minimization of waste (through recycling or reuse);
Be able to intervene in the design process with solutions for sustainable building constructions
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1.Conceitos Básicos de Construção Sustentável. 2. O projecto de edifícios sustentáveis. 3. Avaliação de
sustentabilidade de edifícios. 4. Reciclagem de resíduos sólidos urbanos e industriais na construção civil. 5. Resíduos
de construção e demolição. 6. Racionalização da construção de edifícios. 7. Sistemas construtivos sustentáveis. 8.
Estratégias de poupança e de melhoria da eficiência energética. 9. Potencialidades de construção e de desconstrução.
6.2.1.4. Syllabus:
1. Basics concepts of Sustainable Construction. 2. The design of sustainable buildings. 3. Sustainability assessment of
buildings. 4. Recycling of urban and industrial solid waste in construction. 5. Construction and demolition waste. 6.
Rationalization of building construction. 7. Sustainable building construction systems. 8. Strategies for saving and
improving energy efficiency. 9. Potential construction and deconstruction.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Para dotar os alunos das competências específicas a desenvolver no âmbito desta unidade curricular, existe uma
correspondência direta entre os conteúdos dos capítulos 1 a 9 e as competências específicas a desenvolver (a) a (d).
Os Capítulos 1 e 2 conferem ao aluno a capacidade de compreender o impacto do sector da construção e dos edifícios
no meio ambiente sustentado; (Competência (a)); O Capítulo 3 permite ao aluno ser capaz de compreender os sistemas
de avaliação da sustentabilidade de edifícios (Competência (b)), Os Capítulo 4 a 6 permitem ao aluno ser capaz de
compreender as estratégias de poupança de energia (sobretudo de origem fóssil), redução dos consumos (sobretudo
não renováveis), minimização dos desperdícios (através de reutilização ou reciclagem); (Competência (c)). Os
Capítulos 7 a 9 conferem ao aluno a capacidade de intervir no processo de projeto com soluções de sistemas
construtivos sustentáveis. (Competência (d)).
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6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
To provide students with specific competences, there is a direct correspondence between the content taught in
chapters 1 to 9 and the competences to develop (a) to (d). Chapters 1 and 2 give to the students the ability to
Understand the impact of the construction industry and buildings construction in the sustainable development
(Competence (a)); Chapter 3 allows the student to be able to understand the methodologies of buildings sustainability
assessment; (Competence (b)), Chapter 4 - 6 allows the student to be able to understand the strategies for saving
energy (mainly fossil) reducing consumption (especially non-renewable), minimization of waste (through recycling or
reuse); (Competence (c)). Chapters 7 to 9 give to the students the ability to design with sustainable building
constructions solutions (Competence (e)).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular tem a duração de um semestre lectivo, envolvendo 64 horas de contacto com o docente, 88
horas de trabalho autónomo e 8 horas para avaliação (total: 160 horas). A aprovação a esta unidade curricular confere
ao formando 6 ECTS. As aulas estão organizadas em aulas teórica – prática TP (exposição dos conteúdos
programáticos, envolvendo também a apresentação e discussão de casos práticos) e aulas práticas – PL (aplicação
dos conteúdos programáticos através do desenvolvimento da requalificação do projeto de um edifício, envolvendo as
diretrizes de sustentabilidade discutidas em aulas teórico-práticas).
A avaliação é realizada em duas fases:
- Avaliação de Aprendizagem: A Classificação de Aprendizagem será sob base das propostas desenvolvidas no projeto
realizado na unidade curricular e a sua discussão.
- Exame final: discussão de melhorias propostas e de conceitos aplicados na requalificação do projeto, para os alunos
admitidos.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
This one semester course consists of 64 hours of contact with the teaching team, 88 hours of autonomous work and 8
hours for evaluation (total: 160 hours). The course is credited with 6 ECTS.
The course is structured with theoretical- practice classes – TP (exposition of the subjects of the course and
discussion of case studies) and practical classes – PL (application of theoretical concepts through the development of
a building rehabilitation project, involving the sustainability guidelines discussed in theoretical and practical lessons).
The evaluation is performed in two phases
- Continuous evaluation: will be based on the presentation and discussion of practical work carried out during the
course.
- Final exam: discussion of proposed improvements and concepts applied in the project redevelopment for the
admitted students.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A duração de um semestre lectivo desta unidade curricular envolvendo um total de 160 h (64 hs de contato com o
docente, 88 h de trabalho autónomo por parte do aluno e 8 h para avaliação), foi definida tendo por base os objetivos e
competências a serem adquiridas pelos alunos, tendo em conta o volume de trabalho a realizar quer pelo aluno e pelo
docente. A estruturação das aulas faseadas em aulas teórico-práticas, onde é feita a exposição e a discussão dos
temas dos conteúdos programáticos e onde também são apresentados exemplos de soluções de projetos e de
técnicas construtivas, e em aulas práticas, onde os alunos aplicam os conceitos e as técnicas discutidas através do
desenvolvimento da requalificação de um projeto de uma edificação durante o qual os alunos aplicam métodos e
conhecimentos adequados e ajustados a cada conteúdo programático. A aprendizagem de conceitos e métodos
permite que os alunos adquiram as competências necessárias ao longo do semestre para obter a aprovação.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
This one semester course with 160 total hours (64 hours of contact with the teaching team, 88 hours of autonomous
work and 8 hours for evaluation) was based on the objectives and competences to be acquired by students, by taking
into account the work to be undertaken either by the student and professor. The course is structured with alternated
theoretical-practice classes – TP, where theoretical concepts of the syllabus are taught and where is also present
practical examples of design and construction techniques, and practical classes - PL, where students apply the
concepts and techniques discussed through the development of a building rehabilitation project, already performed,
during which students apply knowledge and methods appropriate to each syllabus contents. Learning concepts and
methods allows that students acquire the competences, in a gradual and proportionate way throughout the semester, to
be approved.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
Baker, Nick; Steemers, K. (2000), Energy and Environment in Architecture: A Technical Design Guide, E&FN Spon,
London.
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Thomas, Randall (1996), Environmental Design: An Introduction for Architects and Engineers, ed. Randall Thomas,
published by E & F Spon, London
USGBC - U.S. Green Building Council, 1996. Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) Green Building
Rating System, v. 2.0. U.S. Public Technology, Inc. Washington, DC, USA.
John, Vanderley , 2000, Reciclagem de resíduos na construção civil: contribuição à metodologia de pesquisa e
desenvolvimento, Universidade de São Paulo, Brasil.
Guía básica de la Sostenibilidad , EDWARDS, B.; HYETT, P. , 2004, Editorial Gustavo Gili, SA, ISBN:84-252-1951-5,
Barcelona
Arquitectura Bioclimática en un entorno sostenible , JAVIER, F.; GONZÁLEZ, N. , 2004, Editorial Munilla Lería, ISBN:
84-89150-64-8, Madrid

Anexo IX - Projecto IV/1
6.2.1.1. Unidade curricular:
Projecto IV/1
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Miguel João Mendes do Amaral Santiago Fernandes
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Domínio da referenciação do projecto que deverá assentar na matéria da história e da teoria da arquitectura.
Domínio da abordagem do território e do espaço urbano através do exercício projectual numa perspectiva
aprofundada.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Domain of project referencing based in the substance of the history and architecture theory. Domain of the territory
boarding and the urban space through the projectual exercise in a deepened perspective.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Projecto de um conjunto urbano constituído por habitação e serviços com diversas variantes tipológicas a
desenvolver.
Este estudo deverá ter em conta a geo-morfologia do território e articulações com o sistema urbano com que se
articula directa ou indirectamente.
Deverá ser também estudado com referência ao traçado de infra-estruturas e sistemas de suporte. As opções
projectuais deverão ser sustentadas disciplinarmente e com base em princípios da teoria da arquitectura.
6.2.1.4. Syllabus:
Projecto of an urban set consisting by habitation and services with different typology variants to develop. This study
must have in account the geo-morphology of the territory and the articulation direct or not with the urban system. It will
also have to be studied regarding to the infrastructure tracing and the support systems. The project options will have to
be supported on the principles basis of architecture theory.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
O tema central que estrutura o programa da disciplina é o projecto urbano numa relação e dialéctica constante entre
cidade e arquitectura.
Conceitos teóricos e práticos sobre as diversas fases e momentos do desenho urbano. A metodologia e a criação de
um processo projectual válido para responder às exigências dos programas propostos.
Meios e métodos de análise, leitura e representação dos espaços, sejam eles urbanos ou arquitectónicos. Noções de
sítio, programa, infra-estruturas, espaço público, volumes, cheios, vazios, escala, utente, ideia, modelo e materialidade.
O plano urbano sustentável como estratégia e acção que potencializa as várias dimensões: institucional, cultural, ética,
ambiental, económica e espiritual.
Alteração de um território, implicando relações de carácter topológico, tipológico e tectónico; partindo de um
programa, interpretando-o e respondendo às premissas fundamentais através da elaboração de um conceito, que se
estrutura num programa através do desenho.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The central subject that structure this discipline program is the urban project in a constant relation and dialect between
city and architecture.
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Theoretical and practical concepts on the different phases and moments of the urban design. The methodology and the
creation of a valid projectual process to answer to the requirements of the considered programs.
Methods of analysis, reading and representation of spaces, being them urban or architectural. knowledge of location,
program, infrastructures, public space, volumes, full, empty, scale, usuary, idea, model and materiality.
The sustainable urban plan as a strategy and action to promote some dimensions: institucional, cultural, ethical,
ambient, economics and spiritual.
Alteration of a territory, implying relations of topological, typologic and tectonic character; starting from one program,
interpreting it and answering to the basic premises through the elaboration of a concept, that structures in one program
through the drawing.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas práticas são constantemente acompanhadas pelo docente, com acompanhamento directo aos alunos e
respectivo trabalho.
Promover o debate e a crítica a partir da exposição oral por parte de cada aluno no final dos exercícios práticos.
Abordar a exposição oral como uma forma de apresentação sistematizada de uma ideia, de um conceito, de uma
vontade de projectar e de construir.
O método expositivo será adoptado para as aulas teóricas, apresentando-se temas variados recorrendo a diversos
suportes: diapositivos, filmes, documentários de projectos, obras e autores.
São leccionadas aulas teóricas para explicitar de forma clara o programa e os objectivos dos exercícios.
Transmitir e ensinar ao aluno “capacidade de olhar” a cidade, a arquitectura, o lugar e o espaço, correspondendo a
uma nova vivência e a uma constante analogia entre vários exemplos de referência.
Avaliação:
Participação – 10%
Exercício I 1ª fase - 20%
Exercício I 2ª fase - 30%
Exercício I 3ª fase - 30%
Exercício II - 10%
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The practical lessons are constantly followed by the professor, with direct accompaniment to the pupils and respective
work. To promote the debate and the critical one in the end of the practical exercises. To approach the verbal
exposition as a systemize presentation form of an idea or concept in a part of projecting and constructing. The
expository method will be adopted for the theoretical lessons and presenting varied subjects appealing the diverse
supports: transparencies, films, sets of project documents, buildings and authors. Theoretical lessons are to explain
clearly the program and the exercise purpose. To transmit and to teach to the pupil “capacity of looking at” the city, the
architecture, the place and the space, corresponding to a new experience and a constant analogy amidst some
examples of reference.
Evaluation:
Participation - 10%
Exercise I 1ª phase - 20%
Exercise I 2ª phase - 30%
Exercise I 3ª phase - 30%
Exercise II - 10%
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Estabelecer uma metodologia própria e um processo individual que se adapte de uma forma natural a cada aluno.
Estabelecer diferenças, permitindo uma constante heterogeneidade que conflua para uma homogeneidade ao nível da
participação e do desenvolvimento de cada trabalho.
Relacionar a arquitectura com a sociedade contemporânea nas mais diversas áreas, promovendo a
multidisciplinaridade e o conhecimento alargado a diversas áreas: cinema, pintura, escultura, design, filosofia,
literatura, música, ecologia, urbanismo e engenharia.
Promover o espírito de pesquisa, de participação e de confronto de ideias ao nível teórico e prático (projecto).
Promover o debate teórico sobre os principais movimentos e correntes arquitectónicas, tentando posicionar os alunos
perante os dogmas, os paradigmas e as vicissitudes das épocas, das sociedades e dos respectivos contextos.
Analisar, debater e confrontar as várias posições perante a arquitectura.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
To establish a proper methodology and an individual process that adapts naturaly to each pupil. To establish
differences, allowing a constant heterogeneity that flows for a homogeneity at the level of the participation and the
development of each work.
To relate the architecture with the contemporary society in the most diverse areas, promoting the multidisciplinarity
and the widened knowledge to diverse areas: cinema, painting, sculpture, design, philosophy, literature, music,

100 de 166

15/03/2017 20:49

CEF/0910/26421 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de estud...

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=53e426bf-b71...

ecology, urbanism and engineering.
To promote the research spirit, participation and confrontation of ideas to the theoretical and practical level (project).
To promote the theoretical debate on the main movements and architectonic chains, trying to locate the pupils before
the paradigms of the times and societies with the respective contexts. To analyze, to debate and to collate some
positions before the architecture.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
AMENDOLA, Giandomenico La Ciudad Postmoderna. Madrid: Celeste Ediciones, 2000.
Benevolo, Leonardo As origens da Urbanística Moderna. Lisboa: Editorial Presença L.da, 1981.
Calvino, Italo As cidades invisíveis. Lisboa: Editorial Teorema, 1993.
Choay, Françoise L’Urbanisme: utopies et réalités. Paris: Éditions du Seuil, 1965.
GOITIA, Fernando Chueca – Breve História do Urbanismo. 2ªed. Lisboa: Editorial Presença, 1989.
Koolhaas, Rem S, M, L, XL. New York: The Monacelli Press, 1995.
Koolhaas, Rem Três textos sobre a cidade. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 2010. (trad. Luís Santiago Baptista).
LE CORBUSIER El espírito nuevo en Arquitectura. 2ª ed. Valencia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos, Libreria Yerba, 1993.
Lynch, Kevin A imagem da Cidade. Lisboa: Edições 70, 1982.
Rodrigues, Jacinto Sociedade e Território – Desenvolvimento Ecologicamente Sustentado. 1ª ed. Porto: Profedições,
Lda., 2006.
Tafuri, Manfredo Projecto e Utopia. Lisboa: Ed. Presença, 1985.

Anexo IX - Projecto IV/2
6.2.1.1. Unidade curricular:
Projecto IV/2
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Miguel João Mendes do Amaral Santiago Fernandes
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Domínio da referenciação do projecto que deverá assentar na matéria da
história e da teoria da arquitectura;
Domínio das várias escalas de projecto desde a escala da arquitectura da
cidade até à da arquitectura de interiores;
Compreensão das infra-estruturas e demais sistemas de suporte inerentes
às escalas acima mencionadas.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Domain of project referencing based in the substance of the history and architecture theory.
Domain of some project scales since the architecture scale of the city until the architecture of interiors; Understanding
of the infrastructures and respective support systems to the scales mentioned above.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Desenvolvimento de uma unidade de construção correspondente à agregação de várias unidades de uso, cobrindo
todos os requisitos projectuais incluindo o estudo e integração da estrutura resistente/sistema construtivo, rede de
infra-estruturas e sistemas de suporte. Desenvolvimento do projecto detalhado de interior de uma unidade de uso
(fogo) à escala base de 1:20 e detalhes construtivos a várias escalas incluindo mapa de acabamentos.
6.2.1.4. Syllabus:
Development of a construction unit corresponding to a aggregation units of of use, covering all the project
requirements including the study and integration of the resistant structure/constructive system, infrastructure net and
support systems. Development of a detailed interior unit project of use (floor) to the constructive base scale of 1:20 and
details to some scales including finishing maps.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Meios e métodos de análise, leitura e representação dos espaços, sejam eles urbanos ou arquitectónicos. Noções de
sítio (lugar), programa, infra-estruturas, espaço público, volumes, cheios, vazios, escala, utente, ideia, modelo e
materialidade.
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Alteração de um território, implicando relações de carácter topológico, tipológico e tectónico; partindo de um
programa, interpretando-o e respondendo às premissas fundamentais através da elaboração de um conceito, que se
estrutura num programa através do desenho como materialização desse mesmo conceito.
Repensar a zona tendo em conta os espaços existentes, criando interacções e perspectivando novos usos e
dinâmicas.
Reflectir, segundo uma macro escala, sobre as consequências de uma “nova” área urbana.
Programa, infra-estruturas, volumetrias, cérceas, espaços verdes, espaços privados e públicos – detalhe.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
Methods of analysis, reading and representation of spaces, being them urban or architectural. knowledge of location
(place), program, infrastructures, public space, volumes, full, empty, scale, usuary, idea, model and materiality.
Alteration of a territory, implying relations of topological, typologic and tectonic character; starting from one program,
interpreting it and answering to the basic premises through the elaboration of a concept, that structures in one program
through the drawing as a embodiment of this concept.
To rethink the zone having into account the existing spaces, creating interactions in perspective of new uses and
dynamics.
To reflect, as a macro scale, on the consequences of a “new” urban area.
Program, infrastructures, volumes, building heights, green spaces, private and public spaces – detail.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas práticas são constantemente acompanhadas pelo docente, com acompanhamento directo aos alunos e
respectivo trabalho.
Promover o debate e a crítica a partir da exposição oral por parte de cada aluno no final dos exercícios práticos.
Abordar a exposição oral como uma forma de apresentação sistematizada de uma ideia, de um conceito, de uma
vontade de projectar e de construir.
O método expositivo será adoptado para as aulas teóricas, apresentando-se temas variados recorrendo a diversos
suportes: diapositivos, filmes, documentários de projectos, obras e autores.
São leccionadas aulas teóricas para explicitar de forma clara o programa e os objectivos dos exercícios.
Perceber as várias escalas e as questões da representação tendo em conta o pormenor e detalhe dos vários materiais
e das soluções técnicas.

Avaliação:
Participação – 10%
Exercício I – 1ª fase - 20%
Exercício I – 2ª fase - 30%
Exercício I – 3ª fase - 30%
Exercício II - 10%
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The practical lessons are constantly followed by the professor, with direct accompaniment to the pupils and respective
work. To promote the debate and the critical one in the end of the practical exercises. To approach the verbal
exposition as a systemize presentation form of an idea or concept in a part of projecting and constructing. The
expository method will be adopted for the theoretical lessons and presenting varied subjects appealing the diverse
supports: transparencies, films, sets of project documents, buildings and authors. Theoretical lessons are to explain
clearly the program and the purpose exercise.
To perceive some scales and the representation questions having in account the detail and technical soluctions of
some materials.
Evaluation:
Participation - 10%
Exercise I - 1ª phase - 20%
Exercise I - 2ª phase - 30%
Exercise I - 3ª phase - 30%
Exercise II - 10%
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Predispor o aluno para situações distintas e complexas, promovendo uma abordagem espontânea e o seu potencial
criativo, incentivando-o para uma proposta equilibrada tendo em conta a legislação e os aspectos técnicos dos
exercícios propostos.
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Alertar o aluno para os problemas ecológicos, incentivando a pesquisa no âmbito da arquitectura ecológica e do
planeamento urbano sustentável.
Desenvolver a experimentação formal, a interpretação de diversas realidades, a conceptualização e a criatividade
através do rigor expressivo e técnico.
Transmitir noções gráficas de várias representações possíveis, clarificando numa linguagem própria e adequada à
representação urbana e arquitectónica, quer pelos aspectos técnicos e construtivos, quer pelos aspectos estéticos e
pessoais provenientes da destreza do desenho. O desenho como elemento formador e conceptual de uma ideia, de
uma linguagem individual e sistematizada.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Predispose the pupil for distinct and complex situations, promoting a boarding spontaneous and its creative potential,
stimulating it for a balanced proposal having into account the legislation and the technic aspects of the considered
exercises.
To alert the pupil for the ecological problems, stimulating the research in the scope of the ecological architecture and
the sustainable urban planning.
To develop the formal experimentation, the interpretation of diverse realities, the conceptualization and the creativity
through the expressive and technic severity.
To transmit slight graphical knowledge of some possible representations, clarifying in a proper and adjusted language
to the urban and architectonic representation, from the technic and constructive aspects, as also from the aesthetic
and personal aspects proceeding from the dexterity of the drawing. The drawing as an educative and conceptual
element of an idea, an individual and systemized language.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
AMENDOLA, Giandomenico – La Ciudad Postmoderna. Madrid: Celeste Ediciones, 2000.
BENEVOLO, Leonardo – As origens da Urbanística Moderna. Lisboa: Editorial Presença L.da, 1981.
FRANCASTEL, Pierre – Arte e técnica no séc. XIX e XX. Lisboa: Ed. livros do Brasil, [1963].
KOOLHAAS, Rem – Três textos sobre a cidade. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 2010. (trad. Luís Santiago Baptista).
MONTANER, Josep Maria – Por la modernidad superada / Arquitectura arte y pensamiento del siglo XX. Barcelona: Ed.
Gustavo Gili, 2001.
RODRIGUES, Jacinto – Sociedade e Território – Desenvolvimento Ecologicamente Sustentado. 1ª ed. Porto:
Profedições, Lda., 2006.
RODRIGUES, Maria João; SOUSA, Pedro Fialho de; BONIFÁCIO, Horácio – Vocabulário Técnico de Arquitectura.
Coimbra: Quimera Editores, 1990.
ZEVI, Bruno – A linguagem moderna da Arquitectura. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1984.
NOTA: será apresentada bibliografia específica sempre que necessário; tal como revistas da especialidade.

Anexo IX - Sistemas de Informação Geográfica
6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas de Informação Geográfica
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Pedro Gabriel de Faria Lapa Barbosa de Almeida
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Conhecimentos de Estrutura de dados de uma base cartográfica digital, Modelos geográficos,Modelação em formato
raster,Aplicação de SIG a problemas geoambientais; Sistemas de referênciação geográfica, Introdução de Sistemas de
Informação Geográfica
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Knowledge of data base structures, digital mapping, geographic modelling, raster format modelling, application of GIS
to geoenvironmental problems, geographic referencing systems, introduction to different Geographic Information
Systems.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Introdução aos Sistemas de Informação Geográfica; Conceitos gerais e terminologia dos Sistemas de Informação
Geográfica (SIG); Modelos geográficos; Modelos vectoriais. Definição. Operadores elementares. Operadores de
relacionamento. Modelos topológicos, não
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topológicos e relacionais. Análise espacial em modelos vectoriais; Modelos matriciais. Análise espacial; Modelos
orientados por objectos. Modelos temporais e outros; Sistemas de referenciação geográfica; Sistemas de referência e
cartografia; Sistemas geodésicos; Projecções cartográficas e diferentes tipos de coordenadas; Transformação de
coordenadas; Estrutura de dados de uma base cartográfica digital; Estrutura e formato dos dados; Formas de
produção de uma base georreferenciada; Modelação em formato raster;
Definição. Álgebra de mapas. Operações de sobreposição e outras; Conversão entre vectorial e raster; Elaboração de
Modelos Digitais de Terreno. Cartas de Declives. Cartas de Exposição. Cartas de Orientação e outras
6.2.1.4. Syllabus:
Introduction to GIS; General concepts and technical language of GIS; Geographic models; Vectorial Models;
Resolutions; Elementary operators, Relational operators; Topological, non-topological and relational models; Spatial
analysis on vector models; matrix models; object oriented models; time dependent and other models; Geographic
referencing systems; Geodesic systems; Map projections and different kinds of coordinates; Coordinate transform;
Digital map database structuring; Structure and data format; Diferent modes for georeferenced database production;
Raster modeling; map algebrae; overlapping and other operations; Raster-vector transform; Digital ground models
production; Slope maps; Esposition maps; Orientation maps and others.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os objectivos de compreensão de sistemas de bases de dados geograficamente indexados e as suas relações
espaciais são alcançados através da introdução dos diferentes elementos constituintes do sistema de uma forma
faseada de forma ao aluno poder no final da UC ter uma visão mental global de um SIG.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The objective of understanding georeferenced database systems and its special relations is achieved by gradual
introductions of the diferent components of the system and so allow the student at the end of the curricular unit to
understand and have a clear mental global image of a GIS.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os estudantes recebem em aulas teóricas os conceitos de base tanto do ponto de vista de georeferenciação como de
base de dados, incluindo navegação por satélite GNSS e reconhecimento de estruturas de base de dados, enquanto
que nas aulas laboratoriais executam exercícios que lhes permitem compreender e colocar em prática os conceitos
teóricos.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Students receive on theoretical classes the base concepts on georeferencing and data base, including satellite
navigation and recognition of database structures while on laboratory classes they solve exercises that allows them to
better understand and put into practice the theoretical concepts.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Ao longo da aprendizagem o aluno é levado a compreender o funcionamento conjunto dos sistemas de bases de dados
com a gereferenciação dos mesmos através da utilização de ferramentas com aplicações a exercícios de crescente
dificuldade e complexidade de forma a que atinja a meta de estruturação de sistemas de complexidade mediana de
bases de dados indexadas geograficamente e aplicadas na sua área de especialização.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
During learning the students are leaded to understand the functioning of the ensemble of database systems and it
georeferencing by the use of tools applied on exercises with growing difficulty and complexity in order to achieve the
goal of structuring average complexity database systems geographically indexed and applied on their speciality fields.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
1. Chou, Y. H. (1996). Exploring spatial analysis in geographical information systems. Santa Fe. On Word Press.
2. De Meers, M. N. (1997). Fundamentals of Geographical Information Systems. New York. Wiley & Sons.
3. Felicisimo, A. M. (1994). Modelos Digitales de Terreno y aplicaciones en las ciências ambientales. Oviedo. Pentalfa.
4. Laurini, R. and Thompson, D. (1996). Fundamentals of spatial information systems. The A.P.I.C. Series, Number 37,
680 p. Academic Press.
5. Maguire, D., Goodchild, M. and Rhind, D. (1991, Eds). Geographical Information Systems: Principles and Aplications.
New York, Wiley.
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Anexo IX - Percepção e Imagem
6.2.1.1. Unidade curricular:
Percepção e Imagem
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Maria da Graça Proença Esgalhado
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Compreender a importância do funcionamento do sistema visual para a percepção visual.
Estar apto a utilizar os princípios da organização perceptiva propostos pela Teoria da Forma.
Compreender a relação entre a profundidade e o espaço, percebidos sob diferentes condições de visualização.
Reconhecer a importância dos contributos do estudo da percepção visual para a arquitectura.
Reconhecer a influência da preferência estética no julgamento do espaço e da forma.
Estar apto a estimar o julgamento sugerido por espaços abertos e espaços fechados.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
To understand the importance of the visual system to visual perception.
To explain and be able to use the laws and rules of perceptual organization.
To understand the relationship between depth perception and space, perceived under different conditions.
To accept and recognize the contributions to architecture, given by the study of visual perception.
To be able to estimate how aesthetic impressions has influences on the judgment of space and shape and visual
thinking.
To be able to estimate the judgment differences caused by open and closed spaces.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Psicologia e Arquitectura: Do ponto de vista do arquitecto - a criatividade e o objecto arquitectónico e do ponto de
vista do sujeito que interage, que se apropria e recria o objecto arquitectónico.
A interacção humana com o ambiente arquitectónico: Processos psicológicos implicados.
Visão: luz e sistema visual e a imagem (re)construída na mente.
A percepção da profundidade. Constâncias perceptivas.
Articulação figura-fundo: princípios que determinam a percepção da figura ou do fundo.
Ilusões de objectos impossíveis.
Factores que influenciam a percepção: individuais, ambientais, culturais e estéticos.
6.2.1.4. Syllabus:
Psychology and Architecture. From architect viewing: Creativity and the architectural objects.
From subject viewing: the interaction and recreation of the architectural object. Human interaction with architectural
environment: implication of some psychological processes.
Vision: light and the visual system, and the image that is reconstructed in mind.
Perceiving depth. Perceptual constancies.
Figure and ground: The gestalt laws of perceptual organization and the factors that determine which area is figure.
Perceptual organization.
Perception: constructive and active process – impossible figures.
Factors that has influence on visual perception: individuals, environmental, cultural and aesthetic.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Relação entre a imagem e o processo de imaginação. Do ponto de vista do arquitecto e do ponto de vista do sujeito
que interage, que se apropria e recria o objecto arquitectónico. A interacção humana com o ambiente arquitectónico:
Processos psicológicos implicados.
Reconhecer a importância dos contributos do estudo da percepção visual na arquitectura.
Sistema visual e a imagem (re)construída na mente - Compreender a importância do funcionamento do sistema visual
para a percepção visual.
A percepção da profundidade. Constâncias perceptivas - Compreender a relação entre a profundidade e o espaço,
percebidos sob diferentes condições de visualização.
Articulação figura-fundo: princípios que determinam a percepção da figura ou do fundo - Estar apto a utilizar os
princípios da organização perceptiva propostos pela Teoria da Forma.
Ilusões de objectos impossíveis - Estar apto a estimar o julgamento sugerido por espaços abertos e espaços fechados.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
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Image and imagination. From architect viewing: Creativity and the architectural objects. From subject viewing: the
interaction and recreation of the architectural object. Human interaction with architectural environment: implication of
some psychological processes. To understand the importance of the visual system to visual perception.
Vision: light and the visual system, and the image that is reconstructed in mind
To understand the importance of the visual system to visual perception
Perceiving depth. Perceptual constancies. To understand the relationship between depth perception and space,
perceived under different conditions
Figure and ground: The gestalt laws of perceptual organization and the factors that determine which area is figure.
Perceptual organization. To explain and be able to use the laws and rules of perceptual organization.
Perception: constructive and active process – impossible figures. To be able to estimate the judgment differences
caused by open and closed spaces
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Sistematização de conteúdos, com recurso a apresentações de natureza expositivas e à discussão dos conteúdos e
construção do conhecimento pelo estudantes através da resolução de problemas e de estratégias colaborativas.
A avaliação assenta na Elaboração de um portfólio com trabalhos de grupo com fundamentação teórica e prática sobre
cada um dos temas do programa, e na Elaboração e apresentação de um trabalho individual sobre um conceito ou
tema do programa da UC, concretizado através de qualquer forma de expressão, com excepção do formato de trabalho
escrito.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Learning and teaching strategies use combination of lectures, lectures with discussion tutorials, problem based and
collaborative practice methodologies. Assessment may include essays and reports, tasks and projects relied in team
work and individual work related to the topics of the syllabus, that provide evidences that student demonstrates
understanding and knowledge of the concepts of the units, and are able to apply this knowledge in interpretation of
architectural contexts.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As metodologias de ensino aprendizagem visam a construção do conhecimento pelos estudantes, o desenvolvimento
de competências de autonomia na investigação e na pesquisa do conhecimento científico, assim como desenvolver
competências de trabalho em grupo, a capacidade para aprender e para gerar novas ideias.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodologies pretend that students are active in construction of knowledge, and are related to the
development of autonomy in research of scientific knowledge, and also the development of team work skills, and the
ability to learn and to generate new ideas.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
Art in Architecture–Visual Perception. Arqº. Shirish Sukhatme
http://www.artinarch.com/visual_perception.html
Mugo, H. (2006). Psicologia da arquitectura. Canelas, VNG: Gailivro.
Schiffman, R. (2005). Sensação e percepção. Rio de Janeiro: LCT.
Hoffman, D.D. (2000). Visual Intelligence: How we create what we see. W W Norton & Co., Ltd.
Gregory, R.L. (1997). Eye and Brain: The psychology of seeing. Oxford University Press.
Arnheim, R. (1978). The dynamics of architectural form. University of California Press.
Garling, T. (1969). Studies in visual perception of architectural spaces and rooms. Scand J Psychol. 10(4): 250-6.

Anexo IX - Geometria II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Geometria II
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Jose Neves Dias
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
A disciplina Geometria II tem como maior objectivo a contribuição para o desenvolvimento do raciocínio e da visão
espaciais através de uma linguagem gráfica e técnica de representação do espaço construído real ou imaginário.
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Pretende igualmente contribuir para a capacidade do aluno/a conceber e representar o projecto arquitectónico e
respectivo espaço físico.
Pretende fomentar no aluno/a, a sensibilidade e a capacidade de imaginação e composição do espaço arquitectónico,
ao mesmo tempo, dotando-o/a de ferramentas de representação exacta de base geométrica, do desenho técnico e das
relações volumétricas das formas que se pretendem comunicar.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
The Geometry II discipline has as bigger objective the contribution for the development of the space reasoning and
vision through a graphical language and technique of representation of the real or imaginary constructed space. It
equally intends to contribute for the capacity of the student to conceive and to represent architectural project and
respective physical space. It intends to foment in the student, the sensitivity and the capacity of imagination and
composition of the architectural space, at the same time, endowing with specific representation tools of geometric
basis, the technic drawing and the volumetric relations of the forms that they intend to communicate.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
ESTUDO DAS SUPERFÍCIES
SUPERFÍCIES REGRADAS PLANIFICÁVEIS
SUPERFÍCIES REGRADAS EMPENADAS
SUPERFÍCIES CURVAS
SUPERFÍCIES REGRADAS DE REVOLUÇÃO
SUPERFÍCIES CURVAS DE REVOLUÇÃO
CONTORNOS E PROJECÇÕES
SECÇÕES PLANAS
INTERSECÇÃO DE UMA RECTA COM UMA SUPERFÍCIE
INTERSECÇÕES ENTRE SUPERFÍCIES
ESTUDO DAS SOMBRAS
SOMBRAS DO PONTO, DA RECTA E DE FIGURAS PLANAS
SOMBRA DE SÓLIDOS
SOMBRA DE UMA RECTA SOBRE UM SÓLIDO
SOMBRAS PRÓPRIA E PRODUZIDA DE DOIS SÓLIDOS SOBREPOSTOS
6.2.1.4. Syllabus:
SURFACES STUDY
PLAN RULED SURFACES
WARP RULED SURFACES
CURVED SURFACES
RULED SURFACES OF REVOLUTION
CURVED SURFACES OF REVOLUTION
CONTOURS AND PROJECTIONS
PLAIN SECTIONS
INTERSECTION OF A LINE WITH A SURFACE
INTERSECTIONS BETWEEN SURFACES
SHADOWS STUDY
POINT, LINE AND PLANE SHADOWS
SOLIDS SHADOWS
SHADOW OF A LINE ON A SOLID
PROPER AND PRODUCED SHADOWS OF TWO OVERLAPPING SOLIDS
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
A perspectiva central ou cónica, assume nesta disciplina o papel de uma das ferramentas mais importantes enquanto
meio de representação gráfica e técnica do espaço arquitectónico projectado.
Através do Estudo das Superfícies, dos Contornos e Projecções, de métodos como as Intersecções entre Superfícies
ou o Estudo de Sombras, entre outras, o aluno/a adquire ferramentas exactas de base geométrica que são essenciais
no estudo e experimentação da Arquitectura enquanto disciplina determinantemente apoiada no desenho geométrico.
A prática da Dupla Projecção Ortogonal, dotam o aluno/a de sensibilidade e de capacidade de imaginação do espaço
construído real ou imaginário e sobretudo, do raciocínio da relação entre as formas volumétricas que os compõem no
projecto arquitectónico desenhado.
A disciplina, através dos seus conteúdos de representação, têm como objectivo maior, fomentar no aluno/a a
capacidade de utilização da geometria no processo criativo do projecto de arquitectura.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The central or conic perspective, assumes in this discipline, one of the most important tools as a method of technical
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and graphical representation of the projected architectural space.
Through the Surfaces Study, the Contours and Projections, the methods like Intersections between Surfaces, or
Shadows Study, among others, the student acquires exact tools of geometric base that are essential in the study and
experimentation of Architecture as a discipline determinatively supported in the geometric drawing.
The practice of Ortogonal Doble Projection, endows the student with sensitivity and capacity of imagination of the real
or imaginary constructed space, specially, the reasoning of the relation between the volumetric forms that composes
the drawed architectural project.
The discipline, through its contents of representation, have, as the greater objective, to foment in the student the
capacity to use geometry in the creative process of architecture project.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação à disciplina é contínua, pressupondo a participação activa nas aulas, que funcionarão em regime de aulas
Teorico-práticas e Práticas-laboratoriais, sendo as primeiras, aulas de apresentação dos conteúdos e as segundas,
aulas de esclarecimento de dúvidas e prática de exercícios sobre os conteúdos anteriores.
A disciplina terá como método de avaliação, um teste e uma frequência, tendo a seguinte ponderação: Teste=40% +
Frequência=60%.
Não existe nota mínima de admissão a exame final e a aprovação à disciplina obtém-se a partir de 10 valores.
A avaliação em Exames será mediante Exercícios Práticos ou Trabalhos.
No caso de dúvida de atribuição de nota, a avaliação das aulas em Pratica-laboratorial poderão ser objecto de decisão.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The discipline evaluation is continuous, estimating the active participation in classes, that will function in regimen of
Theoretical-practical and Practical/laboratory classes, beeing the first one, presentation classes of programatic
contents, and the second, classes of doubts clarification and practice of exercises about the previous contents.
The discipline will have as evaluation method, a test and a frequency, having the following balance: Test=40% +
Frequency=60%. Does not exist minimum mark for admission to final exam and the approval to the discipline it’s
obtained from 10 values.
The evaluation by Exames will be made of Practical Exercises or Works. In the case of doubt of mark attribution, the
evaluation of the Practical/laboratory classes could be object of decision.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino baseada no sistema de aulas Teórico-práticas (dedicadas à exposição dos conteúdos da
disciplina), contribuem para o desenvolvimento do raciocínio e da visão espaciais através da linguagem gráfica e
técnica de representação apresentada nas mesmas; Práticas-laboratoriais (dedicadas à resolução de exercícios
práticos), dotam o aluno de ferramentas exactas de base geométrica, de desenho técnico e relações volumétricas das
formas que pretendem comunicar.
O método de avaliação contínua promove o acompanhamento da evolução do aluno no desenvolvimento da
representação e concepção do projecto arquitectónico e respectivo espaço físico. A avaliação por teste e frequência,
promove a aprendizagem dos conteúdos de forma faseada. Os exames apresentam-se como uma avaliação completa e
única, de todo o conteúdo programático, estudados no respectivo semestre.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The education methodology based on the system Theoretical-practical lessons (dedicated to the exposition of the
disciplines contents), contributes for the reasoning development and space vision through the graphical technique
language of representation presented in the same ones; Practical (dedicated to the resolution of practical exercises),
endows the student with accurate geometric base tools, drawing technician and volumetric relations of the forms that
they intend to communicate.
The method of continuous evaluation promotes the accompaniment of the student evolution in the representation
development, architectural project conception and respective physical space. The evaluation with test and frequency,
promotes the learning in phases of the discipline contents. The exams are presented as a complete and only
evaluation, of all the program content, studied in the respective semester.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
Asensi, F. Izquierdo, (1994). Ejercicios de Geometria Descriptiva I (Sistema Diedrico). ed. Paraninfo, Madrid.
Ching, Francis D. K., (1998). Arquitectura – Forma, Espaço e Ordem. ed. Martins Fontes, Brasil.
Ching, Francis D. K., (2001). Representação Gráfica para Desenho e Projecto. ed. Gustavo Gili, Barcelona.
Cunha, Luís Veiga da, (?). Desenho Técnico. ed. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa.
Perrault, Claude, (1673). Les dix livres D’Architecture de Vitruve. ed. Bibliothèque de l’Image, França.
Pinheiro & Sousa, Carlos, (1989). Desenho. TPU-13. Colecção Textos Pré-universitários. ed. Ministério da Educação e
Ciência, Lisboa.
Pinheiro & Sousa, Carlos, (1979). Desenho. TPU-39. Colecção Textos Pré-universitários. ed. Ministério da Educação e
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Ciência, Lisboa.
Ribeiro, Carlos Tavares, (1991). Geometria Projectiva - Conceitos, Metodologias, Aplicações. Colecção Universidades.
ed. Europress, Odivelas.

Anexo IX - Antropologia
6.2.1.1. Unidade curricular:
Antropologia
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
João Dias das Neves
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
- Apreender a importância do espaço nas sociedades humanas.
- Perceber que habitar implica apropriar-se. A casa individual facilita a apropriação porque para lá das amarras
temporais e geográficas ela oferece uma grande flexibilidade ao habitante na organização do seu espaço social,
afectivo e simbólico.
- Entender que o habitante constrói e ordena a habitação segundo os seus ritmos, correspondendo aos da família. Ele
estrutura ao mesmo tempo o seu ciclo de vida para lá da rotina da vida quotidiana. A utilização da casa são práticas,
social e culturalmente condicionadas e respondem a modelos culturais de habitar
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
- Understand the importance of space in human societies.
- Realize that inhabit suggests appropriating. The individual home ownership easier because beyond the temporal and
geographical ties it offers great flexibility at the local organization of its social, emotional and symbolic.
- Realize that inhabit suggests appropriating. The individual home ownership easier because beyond the temporal and
geographical ties it offers great flexibility at the local organization of its social, emotional and symbolic. Understanding that the local building and ordered the housing of their rhythm, corresponding to the family. It
structures the same time the life cycle beyond the routine of everyday life. The use of the house are practical, social
and culturally conditioned and respond to the living cultural patterns.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
I – Antropologia do espaço
- O espaço e o território.
- A produção e apropriação do espaço.
- As aldeias e o seu espaço: uma unidade social.
II – A habitação tradicional
“Casa onde caibas, vinho quanto bebas e Terra quanta vejas”
- Factores condicionantes da ocupação do espaço.
- A estrutura dos povoados
- Práticas e usos nas sociedades rurais
III – A nova habitação em espaço rural
“Casa quanta vejas e Terra onde caibas”
- Da casa abrigo à casa do emigrante.
- Da cultura do espaço ao acto de projectar
IV – A formação de um espaço de pertença em meio urbano
- O bairro
- Espaço de acções/relações.
- Da identidade aos estereótipos
V – A casa
- A forma identitária da casa
- O conteúdo da casa
- A imagem da casa
6.2.1.4. Syllabus:
I - The Space Anthropology
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-The space and the territory
-The space production and the space culture
-The villages and their space as a social unity
II – Tradicional houses
-Factors of land uses
-The structure of the villages
-Practrices and uses in rural communities
III – The new homes in rural spaces
-From the shelter home to the emigrant great house
-From the space culture to the projecting act
IV – The house
-The house identity and shape
- The house contents
V- Urban relationships
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos são perfeitamente coincidentes com os objectivos da unidade curricular incidindo sobre
a organização social e cultural de diferentes sociedades humanas e em particular nas especificidades regionais
portuguesas.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The course contents are perfectly coincide with the objectives of the course focusing on the social and cultural
organization of different human societies and particularly in specific regional Portuguese.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O método de ensino compreende aulas de exposição magistral com análise de textos e trabalhos de investigação de
terreno para que os alunos possam verificar no terreno a validade das propostas teóricas que lhes são transmitidas.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching method includes classes masterful exposition with text analysis and research of land for students to
check on the ground the validity of theoretical propositions that they are transmitted
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Só através da confrontação da aprendizagem teórica dos trabalhos e explicações dos fenómenos do passado com a
realidade presente que os alunos encontram nos trabalhos de terreno permite adquirir as competências referentes à
variabilidade das formas como os indivíduos constroem as suas representações espaciais e as enquadram numa visão
colectiva.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Only through the confrontation of theoretical learning of the work and explanations of the phenomena of the past with
the present reality that students encounter in the work of land to purchase the competences related to variability in how
individuals construct their spatial representations and fit into a collective vision.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
Boudon, Philippe, Introduction à l’Architecturologie, Dunod, Paris, 1992.
Neves, João, As teorias do Espaço Humano, in: Domus nº2 ISLA, Bragança, 1998.
Paul-Lévi, Françoise, Segaud, Marion, Anthropologie de l’espace, CCI- Centre Georges Pompidou, Paris, 1983.
Silvano, Filomena, Antropologia do Espaço, Celta Editora, Lisboa, 2001.

Anexo IX - Economia e Gestão
6.2.1.1. Unidade curricular:
Economia e Gestão
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
José Ramos Pires Manso
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6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
O programa desta disciplina tem por objectivo fornecer formação interdisciplinar especializada aos alunos,
proporcionando conhecimentos nos seguintes
domínios:
- Funcionamento do mercado;
- Formação do produto;
- Gestão das organizações.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
The program of this discipline aims to provide interdisciplinary and specialized
training of students, providing expertise in the following areas:
- Market behaviour;
- Product's formation;
- Management.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. A Economia como ciência
1.1 Introdução à economia: definição, objecto, método e componentes
1.2 Princípios básicos da economia
2. Fundamentos da análise económica
2.1 Fundamentos dos mercados: Oferta e Procura
2.2 Teoria do valor: do consumidor e do produtor
2.3 A moeda, o crédito, bancos e política monetária
2.4 Medida da actividade económica
3. Noções de Gestão das organizações
3.1 Considerações iniciais
3.2 O planeamento e a tomada de decisão
3.3 Organização e comunicação empresarial
3.4 Motivação e Liderança
3.5 Gestão de pessoas e Gestão de produção e qualidade
6.2.1.4. Syllabus:
1. Economics as a science
1.1. Introduction to economics: definition, purpose, method and components
1.2. Basic economics
2. Fundamentals of economic analysis
2.1. Fundamentals of markets: Supply and Demand
2.2. Value theory: consumer and producer
2.3. Currency, credit, banking and monetary policy
2.4. Measure of economic activity
3. Understanding the Management of organizations
3.1. Initial considerations
3.2. The planning and decision making
3.3. Organization and Business Communication
3.4. Motivation and Leadership
3.5. People management and production management and quality
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Como referimos o programa desta disciplina tem por objectivo fornecer formação interdisciplinar especializada aos
alunos, proporcionando conhecimentos nos domínios do funcionamento do mercado, da formação do produto e da
gestão das organizações. Nesse sentido o programa foi delineado
para atingir estes objectivos, desdobrando-se por isso em duas partes, uma mais ligada à economia e outra mais à
gestão, organizados em 3 capítulos que se completam: a economia como ciência (introdução), os fundamentos da
análise económica e uma introdução à gestão das organizações, cada um com vários sub-itens.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
As was referred earlier the program of this discipline aims to provide interdisciplinary and specialized training of
students, providing expertise in the areas of market behaviour, product's formation and management. In this regard, the
program was designed to achieve these objectives, unfolding so in two parts, one more related to the economy and
another more related to management, organized in three chapters that work together: economics as a science
(introduction), the foundations of economic analysis and an introduction to organisations’ management, each with
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several sub-items.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A exposição das matérias será feita recorrendo a aulas teórico práticas, mais do agrado dos alunos, com recursos a
novas tecnologias: Web, power-point, data-show, filmes relacionados com a ecónoma, etc.. A avaliação é feita com
recurso a trabalhos individuais e em grupo que no conjunto, com apresentação pública e defesa dos mesmos. É
igualmente reflectida na avaliação a participação nas aulas (85% como mínimo).
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The exhibition of materials will be made using the theoretico-practical classes, usually preferred by the students, using
new technologies resources: Web, power-point, data-show, films related to the economy, etc.. The
assessment/evaluation is done recurring to individual and group written works that need to be presented and
discussed in class. The participation in classes is also reflected in the assessment process (85% minimum).
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As metodologias de ensino adoptadas são efectivamente as mais indicadas para um curso introdutório à economia e
gestão no âmbito de uma licenciatura que não se enquadra na mesma área pelo que o papel da disciplina é fornecer
alguns elementos formativos da cultura geral do futuro arquitecto.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching methods adopted are the more suitable for an introductory course in economics and management under a
degree that does not belong to the same area, so the role of discipline is to provide some formative elements of the
general culture of the future architect.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
1.MANKIW, N. G. (2004), Introdução à Economia. Princípios de Micro e 1. Macroeconomia, trad. 2ª ed. americana – 10ª
tiragem, Campus Editora,
Brasil
2.MURTEIRA, M. (2002), A economia em 24 lições – uma iniciação para gestores, 4ª ed., Editorial Presença, Lisboa
3.ANDRADE, J. S. (1998), Introdução à Economia, MINERVA, Coimbra
4.NEVES, J. L. C. (1996), Introdução à Economia, Verbo, Lisboa
Docente Responsável ANTÓNIO DE JESUS FERNANDES DE MATOS (PROFESSOR AUXILIAR C/ NOMEAÇÃO
DEFINITIVA)

Anexo IX - Direito
6.2.1.1. Unidade curricular:
Direito
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Cláudia Sofia Antunes Martins
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Dotar os alunos com o conhecimento necessário para a compreensão do Direito aplicável à Arquitectura e ao ambiente
construído ( para tal visa-se que os alunos conheçam e analisem a legislação reguladora da actividade profissional dos
arquitectos, as regras relativas à capacidade e competência dos agentes e as disciplinadoras da actividade
desenvolvida por esses sujeitos de modo a estarem em total conformidade e legalidade com as disposições técnicas e
legais, com especial destaque, para as constantes de planos que orientam o seu desenvolvimento); e apresentar o
catálogo do Direito Nacional e Comunitário relevante.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Provide the students with the necessary knowledge to understand the law applicable to the architecture (students must
understand and analyze all the laws concerning with the work of the architects, they shod know the rules about the
competence of the architects, and also from the objective point of view, they must comprehend the legal aspects of
their acts architects). Students may Know all de national e comunitary law apply in this area.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
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1._Introdução. Conceitos básicos.
2._Fontes de Direito
3._A interpretação jurídica
4._A relação jurídica: pessoas e coisas.
5._Noções básicas de Direito dos Contratos.
6._Noções básicas de Direitos Reais
7._Noções básicas de Direito Administrativo
8._O Direito na Arquitectura
6.2.1.4. Syllabus:
1. Introduction
2. Law sources
3. Law interpretation.
4. The law relationship;
5. Contract law;
6. Property law;
7. Administrative law;
8. The Architecture Law
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Através das noções básicas de direito e da análise dos diversos diplomas legais pertinentes em matéria de
planeamento, urbanismo e construção (designadamente, a lei dos solos, o Regulamento Geral das Edificações
Urbanas, o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial e o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação),
são fornecidos aos futuros arquitectos as ferramentas necessárias a um melhor desempenho profissional da sua
actividade e a um correcto e adequada conhecimento das implicações jurídicas dos seus actos no exercício da sua
profissão, dois dos principais objectivos delineados para esta disciplina.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
Through the basics concepts of law and analysis the various legal texts relevant to planning, urbanism and
construction, is provided to the future architects the tools necessary to improved their professional activity and the
knowledge of the legal implications of their actions in the exercise of their profession, two of the main objectives
outlined for this course.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino baseia-se sobretudo no recurso a aulas expositivas, auxiliadas com recurso à visualização de
slides, assim como na análise de diplomas legais e realização sucessiva de exercícios práticos.
A avaliação é tendencialmente contínua, pautando-se pelos seguintes critérios: realização de dois testes escritos ao
longo do semestre, de avaliação sumativa parcial, atribuindo-se a cada um o peso de 50% da classificação da
disciplina. O aluno só poderá ficar sujeito aos referidos critérios se participar nos dois momentos de avaliação e tiver
uma assiduidade nas aulas igual ou superior a 50%.
Só poderão ser admitidos a avaliação por exame final os alunos que obtenham a classificação mínima de 6 valores no
regime de avaliação contínua e tenham respeitado os critérios de avaliação exigidos para esse regime.
Os alunos que obtenham 10 ou mais valores na classificação final da disciplina, estão dispensados de exame, ao qual
poderão comparecer para melhoria de nota.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology is based mainly on the use of lectures, assisted with the slide show feature, as well as
analysis of the law and successive completion of practical exercises.
The evaluation tends to be continuous evaluation governed by the following criteria: two written tests during the
semester, each one values 50% of the total of the classification of the discipline. The student to be able to subject to the
above criteria must participate in both periods of written tests and be assiduous at classes in minimum 50% of the total
of classes.
The students who wants to participate in final evaluation, form by a final exam must obtain a minimum score of 6 points
in the system of continuous evaluation and respect the two criteria’s required for continuous evaluation.
Students who obtain 10 or more values in the final classification, are dispensed to go to the final exam.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino, através do recurso a exposição teórica, adjuvada com a exibição de slides, permite que os
alunos apreendam a matéria leccionada de forma mais clara e inteligível, pois cada capítulo é esquematizado e
sintetizado nos slides, facilitando a sua compreensão. Por outro lado, a análise dos diplomas legais que suportam os
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conhecimentos teóricos dados em cada aula surge como uma ferramenta de extrema importância, dado que poderão
mais tarde recorrer a eles, no exercício da sua profissão, e perceber o teor da exposição neles vertida e fazer uma
correcta aplicação dos mesmos.
Posteriormente, o espírito crítico e o efectivo conhecimento dos alunos é testado na realização de diversos exercícios
práticos no final de cada aula.
Tais metodologias são adequadas ao tipo de matéria a leccionar e aos objectivos propostos na disciplina.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching methodology, using the recurs of the theoretical exposition, adjuvant with the slide-show, allows students
to apprehend the concepts that were taught in a more clear and understandable way because as each chapter is
outlined and summarized in the slides, facilitating their understanding. For other hand, the analyze of legal texts that
support the theoretical Knowledge emerges as a tool of extreme importance since they will later use them in the
exercise of their profession, and their analyze permits a proper application of them in the future. At last, the critical
thinking and effective student knowledge is tested in the accomplishment of various practical exercises in the end of
each lesson.
These methodologies are appropriate to the type of matter to be taught and the objectives proposed in the discipline.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
GONÇALVES DE PROENÇA, José João. Manual de Direito da Arquitectura, Universidade Lusíada Editora, Lisboa 2006
Colecção: Manuais
Páginas: 432 ISBN: 972-8883-59-5
CORDEIRO, António, Direito da Arquitectura (Colectânea anotada de textos legais), SPB Editores e Livreiros, 6.ª edição,
Lisboa, 2001
CAUPERS, João, Introdução ao Direito Administrativo, Ancora, 2003
NABAIS, José Casalta, Introdução ao Direito do Património Cultural, Almedina, Coimbra, 2004

Anexo IX - História da Arquitectura I
6.2.1.1. Unidade curricular:
História da Arquitectura I
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
MICHAEL HEINRICH JOSEF MATHIAS
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Desenvolver a capacidade de observação
Descrever uma obra de arquitectura
Aplicar a terminologia adequada
Identificar os materiais e as técnicas aplicadas
Comparar com outras obras do mesmo género
Determinar a datação de uma obra de arquitectura
Escrever um relatório de investigação
Apresentar os resultados e as conclusões em grupo ou individual oralmente
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Develop the capacity of observation
Describe a building
Apply the correct terminology
Identify building materials and the techniques applied
Compare with other examples of the same kind
Determine the chronology of a building
Write a research report
Present orally the results and conclusions of the research in group
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Introdução

114 de 166

O início da Arquitectura no Egipto, na Mesopotâmia e na Índia

15/03/2017 20:49

CEF/0910/26421 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de estud...

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=53e426bf-b71...

Arquitectura minóica e micênica
Arquitectura grega
Arquitectura Romana
Arquitectura da Antiguidade Tardia , Bizantina e da Alta Idade Média
Arquitectura islâmica
Arquitectura Carolíngia
Arquitectura Românica
Arquitectura Gótica
6.2.1.4. Syllabus:
Introduction
Early Architectures in Egypt, Mesopotamia and India
Minoan and Mycenaean Architecture
Greek Architecture
Roman Architecture
Late Roman Byzantine and Early Medieval Architecture
Islamic Architecture
Carolingian Architecture
Romanesque Architecture
Gothic Architecture
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
O regime de acesso ao curso de Arquitectura do DECA da UBI e a heterogeneidade dos conhecimentos dos alunos o
que diz respeito à matéria da História em geral e da História da Arte e da Arquitectura em particular, obrigou optar para
um sistema de aquisição de conhecimentos básicos, de simples factos históricos, e de competências de aplicação de
técnicas de trabalho científico, da pesquisa, da terminologia e da descrição oral e por escrito de objectos de
arquitectura, da datação cronológica e finalmente da apresentação dos resultados obtidos como estipulado nos
objectivos anteriormente expostos. Os temas da pesquisa relacionam-se com programa, como obras de arquitectos
conhecidos, estilos de arquitectura ou monumentos arquitectónicos portugueses ou internacionais, são propostos
pelos próprios alunos ou pelo docente e são considerados complementares as informações apresentadas pelo
docente.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The manner of access to the UBI’s course of Architecture and the heterogeneous level of the student’s knowledge of
History generally speaking and of History of Art and Architecture in particular, made it necessary to combine
acquisition of basic knowledge, simples facts and problems about history with achieving the competence of scientific
working, investigation, the adoption of an adequate scientific terminology in describing orally and written an
architectural object, dating it correctly and finally present the achieved results as pointed out in the objectives exposed
earlier . The topics of research are related to the syllabus, like the projects of well known architects, architectonical
styles or Portuguese or international monuments, are proposed by the students themselves or by the lecturer and
considerate as complementary to the programme .
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Na prática das aulas, como explicamos acima, o bloco de três horas de aulas teóricas, dividido em blocos de 2+1 horas
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ou em um bloco de só 3 horas, fica repartida em três partes distintas: a apresentação da matéria programática e das
problemas relacionadas pelo docente, a orientação e acompanhamento dos trabalhos de pesquisa individuais ou em
grupos de quatro ou cinco elementos e a discussão dos resultados preliminares obtidos durante das aulas. A avaliação
é composta de dois elementos: o relatório escrito da pesquisa e a apresentação oral, com slides de Power Point, dos
resultados.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
This means in the weekly practice of teaching, just as we explained before, that the block of three theoretical hours of
contact, divided into two, which means 2 +1 hours or in a single block of three hours (this depends simply on the fact
how the timetable is made) is composed of three steps: the first step is the presentation of a part of the content of the
syllabus and the related problems made by the lecturer, the second is the orientation and accompany of the research
work done by the students individually or in groups up to five elements and finally the discussion of the results
obtained during class. The evaluation is composed of two elements: a written research report, about 20 pages, and an
oral presentation with Power Point slides.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Os três passos metodológicos de ensino a apresentação da matéria programática e das problemas relacionadas pelo
docente, a orientação e acompanhamento dos trabalhos de pesquisa individuais ou em grupos e a discussão dos
resultados preliminares obtidos durante das aulas encontram-se directamente ligados aos objectivos da unidade
curricular. A terminologia a aplicar na descrição de uma obra de arquitectura bem como a sua datação precisam de
informações básicas que considerando o tempo das horas de contacto disponível durante do semestre são dadas
entre outras informações pelo docente. A base destes conhecimentos realizam-se os trabalhos de pesquisa, a
descrição do monumento ou a caracterização do objecto de estudo ,a identificação dos matérias e técnicas de
construção, a comparação com outras obras do mesmo género, igrejas com igrejas, castelos com castelos e a datação
cronológica.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The three methodological steps of teaching: the presentation of a part of the content of the syllabus and the related
problems made by the lecturer, the orientation and accompany of the research work done by the students individually
or in groups up to five elements and the discussion of the results obtained during class, are strictly related to the
curricular unit’s objectives.
The terminology applicable in the description of a building as well as its chronological data requires basic information,
which considering the hours of contact during the semester, are given amongst others by the lecturer. Based on this
the research work starts, the description of the monument or the characterization of the studied object, the
identification of building materials and processes, the comparison with others of the same kind and the dating.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
Atlas de Arquitectura (1998) Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira,Alphabooks Publishers.
Barral i Altet, X. ( 1998) A Alta Idade Média – Da Antiguidade Tardia ao Ano Mil. Köln:. Taschen GmbH.
Barral i Altet, X. ( 2001)O Mundo Românico - Cidades, catedrais e mosteiros. Köln:
Taschen GmbH.
Barrucand, M., Bednorz, A (1992) Moorish Arquitecture in Andalusia, Köln: Taschen GmbH.
Benevolo, L. (1983) A História da Cidade, São Paulo: Edições Perspectiva.
Delfont, Ch. (2000) A Grande História da Cidade – Da Mesopotâmia aos Estados Unidos, Lisboa: Instituto Piaget.
Dethier, J. (1993) Arquitecturas de Terra, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
Glancey, J. (2006) Architecture, London: Dorling Kindersley.
Goitia, F. Ch. (1992) Breve História do Urbanismo, 3ª ed. Lisboa:, Editorial Presença.
Koehler, Eric (1998) Les Abbayes Cisterciennes – Histoire e Arquitecture. Paris : Edition Mengès. .
Maciel, M. J. (2006) VITRUVIO Tratado de Arquitectura, Lisboa: IST Press.

Anexo IX - História da Arquitectura II
6.2.1.1. Unidade curricular:
História da Arquitectura II
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Michael Heinrich Josef Mathias
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
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Desenvolver a capacidade de observação
Descrever uma obra de arquitectura
Aplicar a terminologia adequada
Identificar os materiais e as técnicas aplicadas
Comparar com outras obras do mesmo género
Determinar a datação de uma obra de arquitectura
Escrever um relatório de investigação
Apresentar os resultados e as conclusões em grupo ou individual oralmente
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Develop the capacity of observation
Describe a building
Apply the correct terminology
Identify building materials and the techniques applied
Compare with other examples of the same kind
Determine the chronology of a building
Write a research report
Present orally the results and conclusions of the research in group
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1.0 Renascença e Maneirismo na Itália 1420 – 1600
1.1 Novos traçados na arquitectura sacral
1.2 “I Palazzi” nas cidades italianas
1.4.1 A procura da cidade ideal – a recepção de Vitruvio
1.4.2 A invenção da baluarte
2.0 A Renascença e o Maneirismo fora da Itália 1490 - 1660
2.1 A recepção da arquitectura italiana
2.2 Palácios e castelos no vale do Rio Loire
2.3 A Burguesia como dono da obra
2.4 O Urbanismo e a arquitectura militar
3.0 A Arquitectura do Barroco e Rococo 1620 – 1780
3.1 A manifestação do esplendor da Igreja Católica
3.2 Os Palácios do Absolutismo
3.3 Crescent, Circus , Square e outras praças
3.4. As maneiras do Marechal Vauban
4.0 Classicismo e Romantismo, Historismo 1760 - 1910
4.1 A Redescoberta da Arquitectura Classica
4.2 O Neo-gótico e outros estilos medievais
4.3 A reconstrução das cidades velhas
4.4 O Ring na cidade de Vienna
4.5 Os Boulevards do M. Haussmann
6.2.1.4. Syllabus:
Renaissance and Mannerism in Italy 1420 -1600
New traces in sacred architecture
“I Palazzi” in Italian cities
In quest of the ideal city – the reception of Vitruvius
The invention of the bastion
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Renaissance and Mannerism outside Italy 1490 – 1660
The reception of Italian Architecture
Palaces and castles in the Loire Valley
The citizens as promoters of architecture
Urbanism and military architecture
The Architecture of Baroque and Rococo 1620 – 1780
The splendor of the catholic Church
The palaces of Absolutism
Crescent, Circus, Square and others
The manners of Marshal Vauban
Classicism, Romanticism and Historic styles 1760 – 1910
The rebirth of classical Architecture
The neo-gothic and other styles
Rebuilding the old cities
“The Vienna Ring”
“The Boulevards” of M. Haussmann
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
O regime de acesso ao curso de Arquitectura do DECA da UBI e a heterogeneidade dos conhecimentos dos alunos o
que diz respeito à matéria da História em geral e da História da Arte e da Arquitectura em particular, obrigou optar para
um sistema de aquisição de conhecimentos básicos, de simples factos históricos, e de competências de aplicação de
técnicas de trabalho científico, da pesquisa, da terminologia e da descrição oral e por escrito de objectos de
arquitectura, da datação cronológica e finalmente da apresentação dos resultados obtidos como estipulado nos
objectivos anteriormente expostos. Os temas da pesquisa relacionam-se com programa, como obras de arquitectos
conhecidos, estilos de arquitectura ou monumentos arquitectónicos portugueses ou internacionais, são propostos
pelos próprios alunos ou pelo docente e são considerados complementares as informações apresentadas pelo
docente.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The manner of access to the UBI’s course of Architecture and the heterogeneous level of the student’s knowledge of
History generally speaking and of History of Art and Architecture in particular, made it necessary to combine
acquisition of basic knowledge, simples facts and problems about history with achieving the competence of scientific
working, investigation, the adoption of an adequate scientific terminology in describing orally and written an
architectural object, dating it correctly and finally present the achieved results as pointed out in the objectives exposed
earlier . The topics of research are related to the syllabus, like the projects of well known architects, architectonical
styles or Portuguese or international monuments, are proposed by the students themselves or by the lecturer and
considerate as complementary to the programme .
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Na prática das aulas, como explicamos acima, o bloco de três horas de aulas teóricas, dividido em blocos de 2+1 horas
ou em um bloco de só 3 horas, fica repartida em três partes distintas: a apresentação da matéria programática e das
problemas relacionadas pelo docente, a orientação e acompanhamento dos trabalhos de pesquisa individuais ou em
grupos de quatro ou cinco elementos e a discussão dos resultados preliminares obtidos durante das aulas. A avaliação
é composta de dois elementos: o relatório escrito da pesquisa e a apresentação oral, com slides de Power Point, dos
resultados.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
This means in the weekly practice of teaching, just as we explained before, that the block of three theoretical hours of
contact, divided into two, which means 2 +1 hours or in a single block of three hours (this depends simply on the fact
how the timetable is made) is composed of three steps: the first step is the presentation of a part of the content of the
syllabus and the related problems made by the lecturer, the second is the orientation and accompany of the research
work done by the students individually or in groups up to five elements and finally the discussion of the results
obtained during class. The evaluation is composed of two elements: a written research report, about 20 pages, and an
oral presentation with Power Point slides.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Os três passos metodológicos de ensino a apresentação da matéria programática e das problemas relacionadas pelo
docente, a orientação e acompanhamento dos trabalhos de pesquisa individuais ou em grupos e a discussão dos
resultados preliminares obtidos durante das aulas encontram-se directamente ligados aos objectivos da unidade
curricular. A terminologia a aplicar na descrição de uma obra de arquitectura bem como a sua datação precisam de
informações básicas que considerando o tempo das horas de contacto disponível durante do semestre são dadas
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entre outras informações pelo docente. A base destes conhecimentos realizam-se os trabalhos de pesquisa, a
descrição do monumento ou a caracterização do objecto de estudo ,a identificação dos matérias e técnicas de
construção, a comparação com outras obras do mesmo género, igrejas com igrejas, castelos com castelos e a datação
cronológica.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The three methodological steps of teaching: the presentation of a part of the content of the syllabus and the related
problems made by the lecturer, the orientation and accompany of the research work done by the students individually
or in groups up to five elements and the discussion of the results obtained during class, are strictly related to the
curricular unit’s objectives.
The terminology applicable in the description of a building as well as its chronological data requires basic information,
which considering the hours of contact during the semester, are given amongst others by the lecturer. Based on this
the research work starts, the description of the monument or the characterization of the studied object, the
identification of building materials and processes, the comparison with others of the same kind and the dating.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
Benevolo, L. (1983) A história da cidade, São Paulo: Edições Perspectiva.
Borngässer, B. Toman, R. Bednorz, A. (2006) Early Modern Architecture - Renaissance, Baroque, Rococo. Berlin:
Feierabend Verlag OHG.
Conti, F.(1986a) Como Reconhecer a Arte do Renascimento, Lisboa: ed. 70
Conti, F. (1986b) Como reconhecer a Arte Barroca, Lisboa, ed. 70.
Conti, F. (1986c) como reconhecer a Arte Rococó Lisboa, ed. 70.
Correia, José E. Horta (2002) A arquitectura portuguesa, renascimento, maneirismo, estilo chão, 2ª edição, editorial
presença, Lisboa, 2002
Delfont, Ch.(2000) A grande história da cidade - da Mesopotâmia aos Estados Unidos, Instituto Piaget, Lisboa
Fortresses (1987)- military architecture after the introduction of firearms glossarium artis - Wörterbuch zur Kunst
(dicinário de arte alemão, françês, inglês) band 7. Tübingen,Max Niemeyer Verlag,
Glancey, J.(2000) História da arquitectura, Dorling Kindersley, London edição portuguesa : Círculo dos leitores, 2001

Anexo IX - História da Arte
6.2.1.1. Unidade curricular:
História da Arte
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Augusto Pereira Brandão
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Introduzir os alunos no estudo das principais manifestações artísticas que se produziram ao longo da História, desde o
mundo antigo até aos nossos dias, e que estão directamente relacionadas com o nosso presente. Fazer que o aluno
descubra os conceitos e terminologias básicas da disciplina para alcançar um entendimento do pensamento e da
prática artística, tendo em conta o tempo e espaço da produção artística.
A acumulação de conhecimentos na disciplina, deve levar, particularmente, a:
- Dominar as linhas da evolução da Arte ao longo da História;
- Desenvolver a capacidade de observação;
- Descrever uma obra de arte;
- Compreender os elementos fundamentais que intervêm numa obra de arte;
- Identificar os materiais e as técnicas utilizadas;
- Comparar com outras obras do mesmo género
- Determinar a sua datação e espaço geográfico/cultural
- Escrever um relatório de investigação;
- Exercitar o trabalho em grupo/equipa e transmitir os resultados e as conclusões oralmente;
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Introduce students to the study of major artistic events that have occurred throughout history, from the ancient world
to the present day, and that are directly related to our present. Make the student discover the basic concepts and
terminology of discipline to achieve an understanding of artistic thought and practice, taking into account the time and
space of artistic production. The accumulation of knowledge in the discipline, must carry, particularly:-Dominate the
lines of the evolution of Art throughout history; -Develop the capacity of observation; -Describe a work of art;
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-Understanding the key elements involved in a work of art; -Identify the materials and techniques used; -Compare with
other works of the same genus-determine your dating and geographical/cultural space – write a research report;
-Exercising teamwork/team and transmit the results and conclusions orally
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Objectivos
Metodologia
Avaliação
Visitas de estudo
Bibliografia
2.História de Arte como Disciplina
3.Os primórdios
a)Arte Paleolítica
b)Arte na Mesopotâmia e no Egipto
c)Arte Micénica e Minóica
4.A antiguidade Grega e Romana
4.1.Arte Grega
a) Vasos
b) Esculturas
4.2.Arte Romana
a) Arte Etrusca
b) Escultura, Pintura e Mosaicos romanos
5.A Antiguidade Tardia e a Alta Idade Média
a) Arte Paleocristã
b) Arte Bizantina
c) Arte Celta nas Ilhas Britânicas
d) Arte Saxónica e Viquingue
6.A Idade Média
a) Arte Carolíngia
b) Arte Românica
c) Arte Gótica
7.O final da Idade Média e os precursores do Renascimento
8.Renascimento Pleno e Maneirismo
9.A Época Barroca
10.Do Rococó ao Neoclassicismo
11.O Realismo e Impressionismo
12.A Arte Nova
13.O Modernismo do séc. XX
a) Cubismo
b) Surrealismo
c) Expressionismo e Abstracção
d) Pop Art
e) Últimas tendências
14.A Arte Islâmica,A Arte na China e no Japão,A Arte na Índia,A Arte Pré-colombiana

6.2.1.4. Syllabus:
Objective Methodology Assessment study visits 2. Bibliography of Art History as a discipline 3. beginnings to) art
Paleolítica b) Art in Mesopotamia and Egypt c) Micénica and Minoan Art 4. Greek and Roman antiquity, 4.1. Greek Art)
Vessels b) Sculptures 4.2. Roman art) Etruscan Art) Sculpture, painting and mosaics Romans 5. late Antiquity and early
Middle Ages the old church b) art) Byzantine art c) Celtic art in the British Isles d) Art Saxon and Viking 6. middle ages
a) Carolingian Art b) Romanesque art Gothic Art 7 c). the late middle ages and the Renaissance precursors 8.
Renaissance and Mannerism Full 9. Baroque era Of Rococo to 10. Neoclassicism 11 12. Realism and Impressionism art
New 13 century Modernism. XX) Cubism b) c) Expressionism and Surrealism Abstraction d) Pop Art and) latest trends
14. Islamic art, the art in China and Japan, art in India, the pre-Columbian art
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
O regime de acesso ao curso de Arquitectura do DECA da UBI e a heterogeneidade dos conhecimentos dos alunos o
que diz respeito à matéria da História da Arte, obrigou optar para um sistema de aquisição de conhecimentos básicos,
de simples factos históricos, e de competências de aplicação de técnicas de trabalho científico, da pesquisa, da
terminologia e da descrição oral e por escrito de objectos de arquitectura, da datação cronológica e finalmente da
apresentação dos resultados obtidos como estipulado nos objectivos anteriormente expostos. Os temas da pesquisa
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relacionam-se com programa, como obras de arquitectos conhecidos, estilos de arquitectura ou monumentos
arquitectónicos portugueses ou internacionais, são propostos pelos próprios alunos ou pelo docente e são
considerados complementares as informações apresentadas pelo docente.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The manner of access to the UBI’s course of Architecture and the heterogeneous level of the student’s knowledge of
History generally speaking of Art, made it necessary to combine acquisition of basic knowledge, simples facts and
problems about history with achieving the competence of scientific working, investigation, the adoption of an adequate
scientific terminology in describing orally and written an architectural object, dating it correctly and finally present the
achieved results as pointed out in the objectives exposed earlier . The topics of research are related to the syllabus, like
the projects of well known architects, architectonical styles or Portuguese or international monuments, are proposed
by the students themselves or by the lecturer and considerate as complementary to the programme .
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Já que a aprendizagem é um processo que se inicia no começo de um curso e não conclui antes do seu remate, o
sistema de avaliação é contínuo, no qual serão avaliados os conhecimentos, as aptidões e as atitudes desenvolvidas
pelo aluno durante o desenrolar do curso.
A classificação final da avaliação será o resultado das avaliações parcelares distribuídas da seguinte forma:
Assiduidade e Participação nas aulas (AP);Exposição de um Tema da matéria constante nos conteúdos programáticos,
com entrega ao professor em suporte de papel e informático,(ET): AP e ET=45% (9/20)
Visitas de Estudo e relatórios sobre as mesmas (em suporte de papel e informático), (VE): 5%=(1/20)
Duas provas escritas parciais: 60%, (PE)=(12/20)
Nota final:
NF=AP e ET+VE+PE
O aluno terá condição de frequência (F), isto é, pode apresentar-se a exame, se tiver obtido um mínimo de 8,5 valores
na Nota Final (NF). Terá condição de aprovação (A) se a situação F for Nota Final (NF) >=10 valores.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Because learning is a process that starts at the beginning of a course and does not complete before the shot, the
system of evaluation is continuous, in which will be assessed the knowledge, skills and attitudes developed by the
student during the course of course. The final classification of the evaluation will be the result of one-off assessments
distributed as follows: Attendance and participation in lessons (AP);Exhibition of a constant Theme of matter in the
syllabus, with delivery to the teacher in paper and electronic, (ET): AP and ET = 45% (9/20) study visits and reports on
the same (in paper and electronic), (VE): 5% = (1/20) two partial written evidence: 60% (PE) = (1/20) final note: NF = AP
and ET + VE + PE student will condition frequency (F), that is, you can submit the exam, if you obtained a minimum of
8.5 values in Endnote (NF). Have approval condition (A) if the situation is Endnote F (NF) > = 10 values.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Privilegia-se a aplicação dos conceitos teóricos em exercícios variados.
Fomenta-se a capacidade de auto-critica e de auto-avaliação, em todos os exercícios.
Privilegia-se a capacidade de síntese.
A aplicação de exercícios teóricos vão proporcionar um aumento na capacidade de observação individual, sobre as
temáticas desenvolvidas.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The focus is the application of theoretical concepts in varied exercises. Promotes the ability of self-criticism and
self-assessment, in all the exercises. Ability of synthesis. Using theory in the exercises will provide an increase in the
capacity of individual observation concerning the thematic developed.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
JANSON, Horst Woldemar, Nova História da Arte de Janson, Gulbenkian, Lisboa, 2010
JANSON, Horst Woldemar, História da Arte, 7ª ed.,Gulbenkian, Lisboa, 2005
Vários, História da Arte, Porto Editora, Porto, 2006
KEMP, Martin, História da Arte no Ocidente, Editorial Verbo, Lisboa, 2000
RAMIREZ, J. A. , História del Arte, Alianza, Madrid, 1997
PLAZOALA ARTOLA, Juan, Historia del Arte Cristiano, BAC, Madrid, 2001

Anexo IX - Ergonomia
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6.2.1.1. Unidade curricular:
Ergonomia
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Denis Alves Coelho
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Objectivos
Domínio de metodologias de suporte à Análise Ergonómica de Situações e Estudo de Casos aplicados à Arquitectura
Reconhecer metodologias e instrumentos utilizados por equipas multidisciplinares na concepção e avaliação e
usabilidade de produtos e acessibilidades física e informacional.
Competências
Conhecer os aspectos da actividade humana que recaem sobre o âmbito da ergonomia.
Estar preparado para por em prática medidas para debelar desadequações ergonómicas em fase de projecto
arquitectónico.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Objectives
Command of methodologies to support the Ergonomic Analysis of Situations and the Study of Cases applied to
Architecture
Recognize methodologies and tools used by multidisciplinary teams in the design and usability evaluation of products
and physical and informational accessibility.
Competences
Knowing the human activities that fall under the domain of ergonomics.
Be prepared to put in place measures to tackle ergonomic inadequacies during the architectural design phase.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Módulo I – Introdução à Ergonomia
1. Origens e Perspectiva Evolutiva da Ergonomia
2. Situação actual da Ergonomia no Panorama Mundial
3. Objectivos da Ergonomia - Custos e benefícios
4. Domínios da Ergonomia - Ergonomia Física; Ergonomia Cognitiva; Ergonomia Organizacional;
5. Bases para o diagnóstico Ergonómico
6. Ergonomia de produto x Ergonomia de produção
7. Ergonomia de correcção x Ergonomia de concepção
Módulo II – Ergonomia Aplicada à Arquitectura
1. Antropometria
2. Descrição estatística da variabilidade humana.
3. Restrições e critérios antropométricos (espaço livre, alcance, utilizador limitador, postura, força).
4. Disponibilidade dos dados antropométricos
5. Utilização dos dados antropométricos no projecto arquitectónico.
6. Condições ambientais (ruído, iluminação, vibrações).
7. Conforto Térmico.
8. A actividade mental e o processo de concepção de representações de apoio à actividade cognitiva.
6.2.1.4. Syllabus:
Module I - Introduction to Ergonomics
1. Origins and Evolutionary Perspective of Ergonomics
2. Current state of ergonomics in the World Panorama
3. Objectives of Ergonomics - Costs and benefits
4. Areas of ergonomics - Physical Ergonomics; Cognitive Ergonomics; Organizational ergonomics;
5. Basis for Ergonomic diagnosis
6. Product Ergonomics x production Ergonomics
7. Correction Ergonomics x design Ergonomics
Module II - Ergonomics Applied to Architecture
1. Anthropometry
2. Statistical description of human variability.

122 de 166

15/03/2017 20:49

CEF/0910/26421 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de estud...

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=53e426bf-b71...

3. Restrictions and anthropometric criteria (free space, reach, limiting user, posture, strength).
4. Availability of anthropometric data
5. Use of anthropometric data in architectural design.
6. Environmental conditions (noise, lighting, vibration).
7. Thermal Comfort.
8. Mental activity and the process of designing representations to support cognitive activity.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os objectivos da unidade curricular de Ergonomia foram definidos em função dos objectivos e competências a serem
adquiridos pelos mestrandos e enquadram-se dentro dos conteúdos normalmente leccionados em unidades
curriculares equivalentes noutros cursos de outras Universidades Portuguesas e Europeias.
Os conteúdos programáticos permitem ao estudante conhecer os conceitos relacionados com a Ergonomia, bem como
as técnicas e metodologias fundamentais para o projecto com respeito pela adequação ergonómica, permitindo assim
o domínio de metodologias de suporte à análise ergonómica de situações e estudo de casos aplicados à arquitectura.
Os conteúdos programáticos visam ainda permitir o reconhecimento de metodologias e de instrumentos utilizados por
equipas multidisciplinares na concepção e na avaliação de usabilidade de produtos e de acessibilidades física e
informacional.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The objectives of the Ergonomics course were defined according to the objectives and competencies to be acquired by
the master students and fall within the content typically taught in courses in similar programs of studies in other
Portuguese and European universities.
The syllabus allows the student to understand the concepts related to ergonomics, as well as techniques and
methodologies critical to design with respect for ergonomic fit, allowing the command of methodologies to support the
ergonomic analysis of situations and case studies applied to architecture . The syllabus also aims to enable recognition
of methodologies and tools used by multidisciplinary teams in the design and usability evaluation of products and
physical and informational accessibility.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia posta em prática é a do ensino centrado no aluno. Esta unidade curricular tem a duração de um
semestre lectivo, envolvendo 64 horas de contacto com o docente, 64 horas de trabalho autónomo, 1 hora de trabalhos
no terreno e 1 hora para avaliação (total: 130 horas). A aprovação a esta unidade curricular confere ao aluno 6 ECTS.
As aulas estão organizadas em componente teórica-prática (TP), que inclui a exposição dos conteúdos programáticos,
envolvendo também a resolução de exercícios práticos e o desenvolvimento de um trabalho.
A avaliação é realizada através de um teste de frequência ou exame (75%) e do trabalho (25%).
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodology implemented is that of student-centered learning. This curricular unit lasts for one semester course,
with 64 hours of contact with the teacher, 64 hours of autonomous work, one hour of field work and 1 hour for
evaluation (total: 130 hours). The course is credited with 6 ECTS.
The course is structured in theoretical-practical classes (TP, exposition of the subjects of the course, resolution of
practical exercises and the development of an assignment).
The evaluation is performed through a test or exam (75%) and the assignment (25%).
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A duração desta unidade curricular, 64 horas de contacto, 65 horas de trabalho autónomo e 1 hora para avaliação, foi
definida tendo por base os objectivos e competências a serem adquiridas pelos alunos. As aulas em componente
teórica-prática,são onde são feitas as exposições dos conceitos teóricos dos conteúdos programáticos, a resolução de
exercícios de um pequeno projecto. A duração e a estruturação desta unidade curricular enquadram-se dentro do
normalmente adoptado em unidades curriculares equivalentes de outras Universidades Portug. e Euro. A metodologia
encontra-se centrada no aluno, que ao longo do semestre vai aprendendo e aplicando os conceitos adquiridos, com o
seu trabalho autónomo com a ajuda do docente. É dada particular importância à avaliação contínua que permite que o
aluno possa, demonstrar as competências adquiridas com o seu trabalho. No final do semestre deve demonstrar a
aquisição de competências para ser admitido a exame final, sendo possível a dispensa de exame,
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
This semester 64 hours of contact with the teacher, 65 hours of autonomous work and 1 hour for evaluation, was
organized based on the objectives and competences to be acquired by students, taking into account the work to be
undertaken either by student and teacher.The course is organized in theoretical-practical classes ,where theoretical
concepts of the syllabus are taught, practical exercises are solved and a small project is developed. The duration of the
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course and the classes are similar with the adopted in equivalent courses in Port. and Euro. univer.The methodology is
student-centered, who over the semester will learn and apply the acquired concepts with autonomous work . Thus,
particularly importance is given to the continuous evaluation, during the semester, to demonstrate the competences
acquired gradually. The student must have demonstrated the acquisition of a minimum of competences to be admitted
to the final exam. , the student is dismissed from the exam.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
- Ameli,M., (2001). “Product development approach”. International Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors,
Taylor & Francis, 951-953.
- Buti,L., (2001). “Ergonomic product design”. International Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors, Taylor &
Francis, 906-910.
- Cushman,W.H. and Rosenberg,D.J., (1991). “Human Factors in Product Design”. Elsevier.
- Grandjean, E. (1998). Fitting the Task to the Man: A Textbook of Occupational Ergonomics. London: Taylor& Francis.
- Green,W.S. and Jordan,P.W., (1999). “Human Factors in Product Design”. Taylor & Francis.
- Pheasant, S. (1996). Bodyspace: anthropometry, ergonomics and the design ofhuman work. London: Taylor& Francis.
- Salvendy, G. (editor) (1997). Handbook of Human Factors and Ergonomics, 2ndedition. New York: John Wiley & Sons,
Inc.

Anexo IX - Sociologia
6.2.1.1. Unidade curricular:
Sociologia
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
João Dias das Neves
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
- Compreender as transformações sociais que acompanham as profundas modificações dos aglomerados urbanos
num mundo dominado pela informação.
- Perceber que, para além das considerações optimistas ou apocalípticas sobre a transformação dos grupos sociais e
da forma espacial, a cidade continuará a desempenhar um papel fundamental no mundo do século XXI.
- Valorizar o debate sociológico em curso sobre o urbanismo contemporâneo passando em revista as suas dimensões
económica, política e físico-ambiental, resultantes dos actuais processos de globalização planetária.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
- Understanding the social transformations that accompany the profound changes in urban areas in a world dominated
by information.
- Realize that, in addition to considerations apocalyptic or optimistic about the transformation of social groups and
spatial form, the city will continue to play a key role the world of the twenty-first century.
- Enhance the ongoing sociological debate on contemporary urbanism working through its economic, political and
physical environment resulting from the current process of globalization.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
I – A sociologia, o espaço e a cidade
Sociologia urbana: o objectivo e os limites
As múltiplas tradições da sociologia urbana
Os campos de pesquisa em sociologia urbana.
II – O urbanismo, a economia, o desenvolvimento
Urbanismo e revoluções económicas
Cidade desenvolvimento e subdesenvolvimento
Os ciclos e os factores de crescimento urbano
III – Transformações nos modos de vida no final do século XX
Alterações nos grupos domésticos
Alterações demográficas
Famílias monoparentais e novas formas de união conjugal
IV – A tecnologia dentro do espaço doméstico
O processo de acumulação de electrodomésticos na habitação urbana
Novas tecnologias e novos hábitos domésticos
Trabalho em casa
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Consumo dos média e crescimento do individualismo
Desestabilização dos vínculos familiares
V – A modernização e a verticalização da habitação urbana
O tradicional problema da escassez do parque habitacional
O apartamento dos anos 20 aos anos 90 – breves antecedentes e evolução
6.2.1.4. Syllabus:
I - Sociology, space and the city
-Urban sociology: object and limits
-Great traditions in urban sociology
- Great research fields in urban sociology
II – Urbanism, economy and development
-The urbanism and the economic revolutions
- The city development and underdevelopment
-The cicles and factors of the urban growth
III – Life styles transformations at the end of the 20th century
-Transformations at the domestic groups
- The Demographic transformations
-The monoparental families and the new ways of matrimonial unions
IV – The use of technology in the domestic space
-The accumulation of electric equipments in the urban home
-The new technologies and new domestic habits
-The use of housing spaces and residencial satisfaction
V – The modernization and build construction in hight
-The problem of the houses for ordinary people
- The house as symbol of social structure
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos são perfeitamente coincidentes com os objectivos da unidade curricular incidindo sobre
a organização social económica e cultural das diferentes culturas urbanas e em especial nas especificidades do
processo de formação e crescimento da armadura urbana portuguesa.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The course contents are perfectly coincide with the objectives of the course focusing on the social organization of
economic and cultural development of different urban cultures and especially the specifics of the process of formation
and growth of the Portuguese urban armor.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O método de ensino compreende aulas de exposição magistral com análise de textos e trabalhos de investigação de
terreno para que os alunos possam verificar no terreno a validade das propostas teóricas que lhes são transmitidas.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching method includes classes masterful exposition with text analysis and research of land for students to
check on the ground the validity of theoretical propositions that they are transmitted.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Só através da confrontação da aprendizagem teórica dos trabalhos e explicações dos fenómenos urbanos do passado
com a realidade presente que os alunos encontram nos trabalhos de terreno permite adquirir as competências
referentes à variabilidade das formas como são hoje projectadas as nossas cidades e estas modelam os nossos estilos
de vida e organização social.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Only through the confrontation of theoretical learning of the work of urban phenomena and explanations of the past
with the present reality that students encounter in the work of land to purchase the competences related to variability in
how they are today designed our cities and they shape our lifestyles of life and social organization.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
Jacobs, Jane, Morte e Vida de Grandes Cidades, Ed. Martins Fontes, S. Paulo, 2000.
Mela, Alfredo, A Sociologia das Cidades, Ed Estampa, Lisboa 1999.
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Mumford, Lewis, A Cidade na História : suas origens, transformação e perspectiva, Ed. Martins Fontes, S. Paulo, 1998.
Pereira, Nuno T., Buarque, Irene, Evolução das Formas de Habitação Plurifamiliar na cidade de Lisboa, Livros
Horizonte, Lisboa, 1995.
Portas, Nuno, Exigências de Áreas de Habitação, Ed.Bertrand, Lisboa, 1969.

Anexo IX - Estética e Criticismo
6.2.1.1. Unidade curricular:
Estética e Criticismo
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
JOSÉ ANTÓNIO DUARTE DOMINGUES
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Reconhecer os principais conceitos de urbanismo.
Ser capaz de avaliar a configuração das praticas urbanísticas e
arquitectónicas da actualidade.
Situar os problemas da arquitectura ao nível da teoria e da crítica.
Ser capaz de analisar de forma critica a forma arquitectónica.
Compreender o enquadramento da crítica no fenómeno arquitectónico
actual.
Reconhecer os principais conceitos de teoria arquitectónica.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Recognise the key concepts of the urbanism.
To be able to evaluate the shape of nowadays urbanism and architectonic practice.
Expose the problems of architecture at theoretic and critical level.
To be able to refer critically to architectonic form.
Understand the critical issue of the architectonic nowadays.
Recognise the key concepts of the Theory of Architecture.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Compreender a evolução da forma arquitectónica, sensibilizando o aluno para a analise critica e estética do fenómeno
arquitectónico nas diferentes acepções: formal, teórica, critica e estética. Abordar as teorias e criticas das novas
tendências do pensamento projectual. Familiarizar-se com a
diversidade de interpretações tanto na dimensão como nas limitações e abordagens. Tudo isto tendo em conta as
teorias das ideias mais em evidência em cada época como na actualidade.
6.2.1.4. Syllabus:
Understand the evolution of architectonic form, challenging the student to the critic and the aesthetic analysis of the
architectonic issue in its different significances: theory, criticism and aesthetic. Develop the theories and the critic of
the new perspectives about the projective think. Acquaint the hermeneutic diversity in dimension as in bounds and
approaches. All of this supported by the more relevant ideas of the past as of the present.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Compreender a evolução da forma arquitectónica e urbanística ao longo dos tempos tendo em conta temas, problemas
e conceitos fundamentais. Reconduzir os conteúdos programáticos na direcção do reconhecimento de acepções,
atitudes e metodologias relevantes na Teoria da Arquitectura. Observar comentários e intervenções críticas e de
importância estética. Estabelecer a pluralidade hermenêutica que explica o fenómeno arquitectónico no seu todo.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
Understand the evolution of the architectonic and urbanism form through time in acquaintance to the basic concepts.
Recognise relevant conceptions, attitudes and methodologies in the Theory of Architecture. Comment critical aesthetic
positions. Establish the hermeneutic plurality to explain the architectonic phenomenon as a unity.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Clarificar a forma arquitectónica e urbanística através da leitura e análise de textos fundamentais. Implementar a
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pesquisa de perspectivas atinentes à questão dos princípios do projecto em arquitectura com relevo estético e crítico.
Discutir em aula a pertinência e utilidade de posições seleccionadas.
Desenvolver uma avaliação contínua e orientada para a elaboração individual de breves ensaios. Estimular a
participação e a comunicação oral de reflexões escritas. Apelar à pesquisa em grupo de materiais relevantes. Fomentar
a discussão em aula.
Complementar a metodologia de trabalho e a avaliação através do acompanhamento do estudante no desenvolvimento
do ensaio. Disponibilização para apoio ao estudo individual do aluno. Divulgação dos materiais da UC em plataformas
analógicas e digitais.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Clarify the architectonic and the urbanism through readings of fundamental texts. Implement the research of new
perspectives directly related to the question of the main assumptions of the project. Discuss the pertinence and the
transferability of selected concepts. Develop an evaluation oriented to the written essay. Stimulate the intervention in
class and the oral communication of the results of the essay. Appeal to the research in small groups of relevant
material. Foment the discussion in class. Complement the methodology and the evaluation with tutorial work. Support
the individual study. Publication of the material of the UC in analogical and in digital platform.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Adoptar a interpretação de materiais (textos, imagens, projectos) que apresentam adequada avaliação conceptual da
forma arquitectónica e urbanística. Discutir a abordagem da condição de um pensamento de projecto no domínio
arquitectónico. Fomentar diferentes hermenêuticas críticas e estéticas. Desenvolver abordagens teóricas relevantes de
autores contemporâneos e do passado.
Adoptar actividades relacionadas com a preparação de comentários escritos. Estimular a pesquisa de materiais
(imagens, projectos, bibliografia, sites on-line) de referência sobre a dinâmica de projecto. Rever e discutir os
pressupostos estéticos e críticos que suportam a teoria da arquitectura.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Adopt hermeneutic material to evaluate the conceptual in the architectonic and urbanism issues. Discuss the approach
of a transcendental think of the project. Promote the plurality of the critical and the aesthetic hermeneutic. Develop
theoretical analysis of important authors. Adopt activities related to the production of written essays . Stimulate the
research of material about the dynamic of the architectonic project. Discuss the aesthetic and critical main
assumptions of the Theory of Architecture.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
Argan, GC. Historia del arte como historia de la ciudad. Tercera parte: crises del arte; crises del objecto; crises de la
ciudad. Item 15, el espacio de la
ciudad. Pag.215/230, Barcelona, Lais, 1983.
Frampton, K. História critica de la arquitectura contemporanea, Cap. III, las vicissitudes de la ideologia, los Ciam y el
team X, critica e contracritica,
1928/68, pag. 2737284. Barcelona.
L. Benevollo, La Cittá nella Storia D’Europa, Roma-Bari (Ed. Portuguesa : A cidade na Historia da Europa. Presença,
1993

Anexo IX - História da Arquitectura III
6.2.1.1. Unidade curricular:
História da Arquitectura III
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Michael Heinrich Josef Mathias
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Desenvolver a capacidade de observação
Descrever uma obra de arquitectura
Aplicar a terminologia adequada
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Identificar os materiais e as técnicas aplicadas
Comparar com outras obras do mesmo género
Determinar a datação de uma obra de arquitectura
Escrever um relatório de investigação
Apresentar os resultados e as conclusões em grupo ou individual oralmente
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Develop the capacity of observation
Describe a building
Apply the correct terminology
Identify building materials and the techniques applied
Compare with other examples of the same kind
Determine the chronology of a building
Write a research report
Present orally the results and conclusions of the research in group
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1.0 Os precursores da arquitectura contemporânea
2.0 Arts and Crafts e Arte Nova
3.0 Estados Unidos de América :
4.0 Deutscher Werkbund e Bauhaus,
5.0 Le Corbusier e os CIAM,
6.0 Ideologia e arquitectura nos regimes totalitários,
7.0 A crise do Urbanismo e da Arquitectura moderna
8.0 Arquitectura pós-moderna, Desconstructivismo, Neo-modernismo
6.2.1.4. Syllabus:
The predecessors of contemporary architecture
Arts and Crafts and Arte Nouveau
The United States: The Chicago School
Deutscher Werkbund and the Bauhaus
Le Corbusier and the CIAM
Ideology and architecture in totalitarian systems
The crisis of Urbanism and International Style
Post modern, deconstructive and neo modernist architecture
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
O regime de acesso ao curso de Arquitectura do DECA da UBI e a heterogeneidade dos conhecimentos dos alunos o
que diz respeito à matéria da História em geral e da História da Arte e da Arquitectura em particular, obrigou optar para
um sistema de aquisição de conhecimentos básicos, de simples factos históricos, e de competências de aplicação de
técnicas de trabalho científico, da pesquisa, da terminologia e da descrição oral e por escrito de objectos de
arquitectura, da datação cronológica e finalmente da apresentação dos resultados obtidos como estipulado nos
objectivos anteriormente expostos. Os temas da pesquisa relacionam-se com programa, como obras de arquitectos
conhecidos, estilos de arquitectura ou monumentos arquitectónicos portugueses ou internacionais, são propostos
pelos próprios alunos ou pelo docente e são considerados complementares as informações apresentadas pelo
docente.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The manner of access to the UBI’s course of Architecture and the heterogeneous level of the student’s knowledge of
History generally speaking and of History of Art and Architecture in particular, made it necessary to combine
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acquisition of basic knowledge, simples facts and problems about history with achieving the competence of scientific
working, investigation, the adoption of an adequate scientific terminology in describing orally and written an
architectural object, dating it correctly and finally present the achieved results as pointed out in the objectives exposed
earlier . The topics of research are related to the syllabus, like the projects of well known architects, architectonical
styles or Portuguese or international monuments, are proposed by the students themselves or by the lecturer and
considerate as complementary to the programme
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Na prática das aulas, como explicamos acima, o bloco de três horas de aulas teóricas, dividido em blocos de 2+1 horas
ou em um bloco de só 3 horas, fica repartida em três partes distintas: a apresentação da matéria programática e das
problemas relacionadas pelo docente, a orientação e acompanhamento dos trabalhos de pesquisa individuais ou em
grupos de quatro ou cinco elementos e a discussão dos resultados preliminares obtidos durante das aulas. A avaliação
é composta de dois elementos: o relatório escrito da pesquisa e a apresentação oral, com slides de Power Point, dos
resultados.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
This means in the weekly practice of teaching, just as we explained before, that the block of three theoretical hours of
contact, divided into two, which means 2 +1 hours or in a single block of three hours (this depends simply on the fact
how the timetable is made) is composed of three steps: the first step is the presentation of a part of the content of the
syllabus and the related problems made by the lecturer, the second is the orientation and accompany of the research
work done by the students individually or in groups up to five elements and finally the discussion of the results
obtained during class. The evaluation is composed of two elements: a written research report, about 20 pages, and an
oral presentation with Power Point slides.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Os três passos metodológicos de ensino a apresentação da matéria programática e das problemas relacionadas pelo
docente, a orientação e acompanhamento dos trabalhos de pesquisa individuais ou em grupos e a discussão dos
resultados preliminares obtidos durante das aulas encontram-se directamente ligados aos objectivos da unidade
curricular. A terminologia a aplicar na descrição de uma obra de arquitectura bem como a sua datação precisam de
informações básicas que considerando o tempo das horas de contacto disponível durante do semestre são dadas
entre outras informações pelo docente. A base destes conhecimentos realizam-se os trabalhos de pesquisa, a
descrição do monumento ou a caracterização do objecto de estudo ,a identificação dos matérias e técnicas de
construção, a comparação com outras obras do mesmo género, igrejas com igrejas, castelos com castelos e a datação
cronológica. Após a conclusão destes passos procede-se a elaboração do relatório de investigação.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The three methodological steps of teaching: the presentation of a part of the content of the syllabus and the related
problems made by the lecturer, the orientation and accompany of the research work done by the students individually
or in groups up to five elements and the discussion of the results obtained during class, are strictly related to the
curricular unit’s objectives.
The terminology applicable in the description of a building as well as its chronological data requires basic information,
which considering the hours of contact during the semester, are given amongst others by the lecturer. Based on this
the research work starts, the description of the monument or the characterization of the studied object, the
identification of building materials and processes, the comparison with others of the same kind and the dating. After
finalizing these steps the research report is elaborated
6.2.1.8. Bibliografia principal:
Afonso, J. ed. (2006) IAPXX – Inquérito à Arquitectura do Século XX in Portugal, Lisboa: Ordem dos Arquitectos. Curtis,
W.J.R. (1996) Modern Architecture since 1900. 3ªed., London: Phaidon. Droste M Bauhaus Archiv,. (2006) Bauhaus 1919
– 1933, Köln: Taschen GmbH. Frampton, K. (1992) Modern Architecture, a critical history. 3ªed. London: Thames and
Hudson.
Gössel, P., Leuthäuser, G. (2005) Architecture in the 20th century. Köln: Taschen. Lieb, L. (2000) Was ist Jugendstil? –
Eine Analyse der Jugendstilarchitektur 1890-1910, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Tafuri, M., Dalco,
F.(1988) Architettura Contemporanea, Milano: Electra. Zerbst, R. (2005) Gaudí – Obra Arquitectónica Completa, Köln:
Taschen GmbH.

Anexo IX - Geografia Humana
6.2.1.1. Unidade curricular:
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Geografia Humana
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
ANA LÍDIA VIRTUDES
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Os principais objectivos da unidade curricular de Geografia Humana são:
Utilizar a linguagem geográfica respeitante
à distribuição dos fenómenos humanos no
espaço
Analisar as cidades, as redes e os sistemas urbanos
Dominar a caracterização e a análise das relações
existentes entre os diferentes espaços
Interpretar as implicações dos vários modelos de organização espacial
Analisar as formas e as estruturas do espaço urbano
Conhecer os impactos das actividades humanas no território
Aprofundar os conhecimentos sobre a diversidade dos processos de desenvolvimento
territorial em Portugal
Desenvolver competências de análise a diferentes escalas geográficas.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
The main objectives of the Unit of Human Geography are:
To use the language concerning the geographical
distribution of human phenomena in the
space
To analyze the cities, the urban systems and the urban networks
To know the characterization and the
analysis of the relationship between different spaces
To interpret the implications of various models of spatial
organization
To analyze the shapes and the structures of urban space
To know the impacts of human activities on
the territory
To develop skills about the diversity of the processes of territorial development in Portugal.
To
develop skills of analysis at different geographic scales.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
O conteúdo programático da unidade curricular de Geografia Humana está organizado em 4 itens:
1
1. Introdução à Geografia Humana 1.1 Conceitos de Espaço, Tempo e. Lugar
2. Estudo das dinâmicas da População 2.1. Estruturas demográficas, volumes e dinâmicas populacionais
3. As Estruturas Geográficas do território e as Actividades Humanas 3.1. Povoamento, Fluxos e Redes 3.2. Nós e
Hierarquias urbanas 3.3. Difusão Espacial, conceitos e processos
3.4 Actividades Humanas e sua relação com o território: espaços de dominante agrícola, industrial, terciária
4. Pressões Territoriais 4.1. Tensões Territoriais, Limites e Fronteiras 4.2. Desigualdades Territoriais, estudos de caso
da escala global à escala local. 4.3 Globalização e alterações dos espaços geográficos, novas tendências e desafios.
6.2.1.4. Syllabus:
The syllabus of the Unit of Human Geography is organized in 4 sections:
1. Introduction to Human Geography 1.1 Concepts of Space, Time and Place
2. Study of the dynamics of population 2.1. Demographic structures, population dynamics and volumes
3. The geographical structure of the territory and Human Activities 3.1. Settlement, Flows and urban Networks 3.2.
Nodes and Urban Hierarchies 3.3. Space diffusion, concepts and processes
3.4 Human Activities and its relationship with the territory: spaces of dominant agricultural, industrial, tertiary
4. Territorial Pressures 4.1. Territorial tensions, Boundaries and Borders 4.2. Territorial inequalities, case studies from
global to local scale. 4.3 Globalization and changes in geographic space, new trends and challenges.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
No ponto 1. Introdução à Geografia Humana, 1.1 Conceitos de Espaço, Tempo e. Lugar, do programa desta unidade
curricular, pretende-se permitir concretizar o objectivo de utilização da linguagem geográfica respeitante à distribuição
dos fenómenos humanos no espaço. Nos pontos 2. Estudo das dinâmicas da População, 2.1. Estruturas demográficas,
volumes e dinâmicas populacionais e 3. As Estruturas Geográficas do território e as Actividades Humanas, 3.1.
Povoamento, Fluxos e Redes, 3.2. Nós e Hierarquias urbanas, 3.3. Difusão Espacial, conceitos e processos, 3.4
Actividades Humanas e sua relação com o território: espaços de dominante agrícola, industrial, terciária, do programa
estabelecido para esta unidade curricular, pretende-se analisar as cidades, redes e sistemas urbanos, dominar a
caracterização e análise das relações existentes entre diferentes espaços, interpretar as implicações dos vários
modelos de organização espacial e analisar a forma e a estrutura do espaço urbano.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
section 1 Introduction to Human Geography, 1.1 Concepts of Space, Time and Place, of the program established for this
Unit, the objective is to use the language concerning the geographical distribution of human phenomena in space. In
the sections 2. Study of the dynamics of population, 2.1. Demographic structures, population dynamics and volumes
and 3. The geographical structure of the territory and Human Activities, 3.1. Settlement, Flows and urban Networks, 3.2.
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Nodes and Urban Hierarchies, 3.3. Space diffusion, concepts and processes, 3.4 Human Activities and its relationship
with the territory: spaces of dominant agricultural, industrial, tertiary, of the program established in this Unit, the main
objectives are to analyze the cities, urban systems and urban networks, to know the characterization and the analysis
of the relationship between different spaces, to interpret the implications of various models of spatial organization and
to analyze the shapes and the structures of US.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A componente prática e a componente teórica:
1. A metodologia de ensino da componente prática pretende incentivar a realização de trabalhos de grupo, repartindo
tarefas e fomentando a colaboração dos estudantes em tarefas e objectivos comuns estabelecidos para os trabalhos
práticos. Por outro lado, a componente prática visa analisar estudos de caso concretos, tais como territórios,
populações, dinâmicas demográficas, tendências de difusão espaciais entre outros aspectos estabelecidos no âmbito
dos conteúdos programáticos da unidade curricular de Geografia Humana. A componente prática é composta por 3
fases correspondentes a 3 trabalhos práticos parcelares, cada um deles com apresentação oral na aula e que irão
constituir o trabalho prático final em formato de relatório. Cada grupo de trabalho escolhe estudos de caso diferentes.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
A theoretical and a practical component.
3
1. The teaching methodology of the practical component aims at encouraging the implementation of group work,
dividing tasks and encouraging student to collaborate on tasks and objectives established for the practical work.
Moreover, the practical component is to analyze specific case studies, such as territory, population, population
dynamics, spatial distribution trends among other things established under the syllabus of the Unit of Human
Geography. The practical component consists of three stages corresponding to three practical works, each with oral
presentation in class and that will provide the practical final work, the final report. Each working group selects different
case studies.
2. The teaching methodology of the theoretical component of the Unit of Human Geography manifests itself in the
realization of a theoretical exam, which includes all items established in the program of this Unit.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Privilegia-se a aplicação dos conceitos teóricos em exercícios variados.
Fomenta-se a capacidade de auto-critica e de auto-avaliação, em todos os exercícios.
Privilegia-se a capacidade de síntese.
A aplicação de exercícios teóricos vão proporcionar um aumento na capacidade de observação individual, sobre as
temáticas desenvolvidas.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The focus is the application of theoretical concepts in varied exercises. Promotes the ability of self-criticism and
self-assessment, in all the exercises. Ability of synthesis. Using theory in the exercises will provide an increase in the
capacity of individual observation concerning the thematic developed.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
Aldo Rossi “A Arquitectura da Cidade” (2001) Edições Cosmos, Lisboa
Gordon Cullen “Paisagem Urbana” (1960),
Edições 70, Lisboa
J. Beaujeu-Garnier “Geographie urbaine” (1995) Armand Colin, Paris
Kevin Lynch “A Imagem
da Cidade” (1971), Edições 70, Lisboa
M.G. Bradford; W.A. Kent “Geografia humana, teorias e suas aplicações” (1987) Gradiva, Lisboa
Paul Knox/Heike Mayer “Small Town Sustainability, economic, social, and environmental innovation” (2009)
Birkhauser, Berlin

Anexo IX - Desenho Urbano
6.2.1.1. Unidade curricular:
Desenho Urbano
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Cláudia Sofia são Marcos Miranda Beato
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
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- Domínio dos Sistemas Elementares, Tipologias e Estruturas que compõem a cidade.
- Compreensão e análise de dados provenientes de outras disciplinas como parte fundamental do estudo da cidade e
da paisagem. Utilização e interpretação dos ditos dados.
- Domínio dos parâmetros básicos da análise da estrutura urbana (modelos urbanos, qualidades da cidade, geometrias
básicas, formas de habitar).
- Reconhecimento da intervenção urbana como processo complexo e interdisciplinar.
- Compreensão do desenho urbano como interpretação da cidade e da paisagem. A articulação formal do espaço
através da ideia.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
- Domain of the Elementary Systems, Typologies and Structures that compose the city.
- Understanding and analysis of data from others you discipline as basic part of the study of the city and the landscape.
Interpretation and application of the data.
- Domain of the basic parameters of the analysis of the urban structure (urban models, basic qualities of the city,
geometric forms, forms to inhabit).
- Recognition of the urban intervention as complex process.
- Understanding of the urban drawing as interpretation of the city and the landscape. The formal genesis of the space
through the idea.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Desenvolvimento de uma intervenção de desenho urbano desde a aplicação gradual dos conhecimentos adquiridos.
O projecto encarado como uma tarefa crítica e interpretação da realidade.
6.2.1.4. Syllabus:
Development of an intervention of urban drawing with the gradual application of the acquired knowledge.
Project faced as a critical task and interpretation of the reality
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
O programa encontra-se estruturado em partes, subdivididas em capítulos, que procuram agrupar as matérias
relacionadas com os objectivos atrás definidos.
A sequência estabelecida para os capítulos pretende obedecer a uma lógica de pedagogia, partindo da generalidade
dos princípios para o pormenor dos detalhes e concluindo com uma síntese final apoiada em exemplos.
A selecção dos conteúdos teve presente a duração limitada do curso, correspondente a um semestre lectivo e a cerca
de quinze semanas de aulas.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The program is divided into parts, each subdivided into chapters, which seek to combine the materials related to the
objectives define above.
The sequence established for the chapters follows the logic of pedagogy, from the generality of principles, through the
details and concluding with a final portfolio supported by examples.
The selection of contents was conditioned to duration of the course, equivalent to a semester and about fifteen weeks
of classes.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O conteúdo programático da disciplina é apresentado aos alunos em aulas teórico-práticas e de orientação tutória.
As aulas desenvolvem-se de acordo com a seguinte metodologia:
Desenvolvimento de um conjunto de exercícios práticos, coerentes com o programa da disciplina.
Lançamento de exercícios suportados por documentos específicos, com descrição do pretendido, materiais a utilizar e
forma de apresentação, que conduzem à elaboração do projecto final.
Metodologias centradas no aluno, como exercícios teórico-práticos bem como o uso das plataformas e ferramentas
digitais aos dispor são uma constante na prossecução dos objectivos a alcançar nesta disciplina.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The syllabus of the course is presented to students in Theoretical/Practical and tutoring classes.
Classes are developed according to the following methodology:
Development of a set of practical exercises, according to the program of the discipline.
Exercises supported by specific documents, with description of desired materials to use and layout of final
presentation.
Methodologies centred in the pupil, as theoretician-practical exercises as well as the use of the platforms and digital
tools to making use them are a constant in finding the objectives to reach in this discipline.
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6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Privilegia-se a aplicação prática dos conceitos teóricos.
Fomenta-se a capacidade de auto-critica e de auto-avaliação, em todos os exercícios.
Privilegia-se a observação e a capacidade de síntese que será materializada no projecto final, onde se aplicam todos os
conhecimentos adquiridos e ainda se elabora uma análise crítica.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching is focus on the practical application of theories concepts.
Promotes the ability of self-criticism and self-assessment, in all the exercises. Observation and synthesis capacity is
the main focus.
It is privileged comment and the synthesis capacity that will be materialized in final project, where the acquired
knowledge is applied and a critical analysis is elaborated.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
- Alexander, C., (1982), Un lenguaje de Patrones, Barcelona, GG.
- Chermayeff, S. Alexander, C., (1963), Comunidad y Privacidad, Buenos Aires, NVision
- Cullen, G., (1976), Paisaje urbano, Barcelona, Blume.

Anexo IX - Planeamento Urbano
6.2.1.1. Unidade curricular:
Planeamento Urbano
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
ANA LÍDIA VIRTUDES
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Os principais objectivos da unidade curricular de Planeamento Urbano são:
Dominar as linhas gerais do
planeamento urbano em Portugal
Dominar os principais traçados do urbanismo português e entender o processo de
urbanização em Portugal
Compreender os elementos morfológicos da cidade
Reconhecer os tipos fundamentais
de cidades e os exemplos chave da história das cidades
Compreender os instrumentos de intervenção na cidade,
quer de natureza pública
(instrumentos de gestão territorial ou planos urbanísticos) quer de natureza privada (as operações de loteamento
urbano) e saber aplicar as regras de edificabilidade e de urbanização no contexto da arquitectura.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
The main objectives of the Unit of Urban Planning are:
To know the outlines of urban planning in Portugal
To
know the main pathways of Portuguese urbanism and to understand the process of
urbanization in Portugal
To understand the morphological elements of the city
To recognize the basic types of
cities and the key examples of urban history
To understand the instruments of intervention in the city, whether of a
public nature
(instruments of town planning or plans) or of a private nature (the urbanization operations) and to learn how to apply
the rules of building and urbanization, in the context of the architecture.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
O conteúdo programático da unidade curricular de Planeamento Urbano está organizado em 4 itens:
1. - História das cidades
1
a. Tipos fundamentais de cidades
b. Modelos clássicos de cidades planeadas 2. Morfologia urbana
a. Evolução histórica dos elementos morfológicos na cidade
b. Significado dos elementos morfológicos na cidade 3. Urbanismo em Portugal
a. O processo de urbanização em Portugal b. Da origem aos traçados urbanos pré-modernos c. Transformações da
cidade Industrial d. O urbanismo na busca de um posicionamento científico com a cidade moderna e. Questões e
desafios do urbanismo actual: a reabilitação urbana e a salvaguarda do
património 4. Noções de gestão urbanística
a. Sistema de gestão territorial em Portugal: enquadramento legal, instrumentos e conteúdos
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b. Regime de urbanização e edificação: enquadramento legal, noções de obras de urbanização, operações de
loteamento urbano
c. Regras de edificabilidade e urbanização: sua aplicação no contexto da arquitectura
6.2.1.4. Syllabus:
The syllabus of the Unit of Urban Planning is organized in 4 sections: 1. History of cities
a. Fundamental types of cities b. Classical models of planned cities
2. Urban morphology a. Historical evolution of morphological elements of the city b. Meaning of the morphological
elements of the city
3. Urbanism in Portugal a. The urbanization process in Portugal b. From the origins to the pre-modern cities c.
Transformations of the Industrial City d. The urbanism seeking for a scientific position with the modern city e. Issues
and challenges of the current town planning: urban regeneration and heritage
conservation
4. Concepts of urban management a. The town planning system in Portugal: the legal framework, tools and content b.
Building and urbanization system in Portugal: legal framework, notion and process of
urbanization operations c. Rules of building and urbanization: their application in the context of architecture
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
História das cidades, a. Tipos fundamentais de cidades, b. Modelos clássicos de cidades planeadas, pretende-se
concretizar o objectivo de reconhecer os tipos fundamentais de cidades e os exemplos chave da história das cidades.
No ponto 2. Morfologia urbana, a. Evolução histórica dos elementos morfológicos na cidade, b. Significado dos
elementos morfológicos na cidade, pretende-se desenvolver o objectivo de compreender os elementos morfológicos
da cidade.
No ponto 3. Urbanismo em Portugal, a. O processo de urbanização em Portugal, b. Da origem aos traçados urbanos
pré-modernos, c. Transformações da cidade Industrial, d. O urbanismo na busca de um posicionamento científico com
a cidade moderna, e. Desafios do 2 urbanismo actual: a reabilitação urbana e a salvaguarda do património, pretende-se
alcançar o objectivo de dominar as linhas gerais do planeamento urbano em Portugal, dominar os principais traçados
do urbanismo português e entender o processo de urbanização em Portugal.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In the section 1. History of cities, a. Fundamental types of cities, b. Classical models of planned cities, the main
objective is to recognize the basic types of cities and the key examples of urban history. In the section 2. Urban
morphology, a. Historical evolution of morphological elements of the city, b. Meaning of the morphological elements of
the city, the main objective is to understand the morphological elements of the city.
In the section 3. Urbanism in Portugal, a. The urbanization process in Portugal, b. From the origins to the pre-modern
cities, c.Transformations of the Industrial City, d. The urbanism seeking for a scientific position with the modern city, e.
Issues and challenges of the current town planning: urban regeneration and heritage conservation, the objectives are
to know the outlines of urban planning in Portugal and to know the main pathways of Portuguese urbanism and to
understand the process of urbanization in Portugal.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino da unidade curricular de Planeamento Urbano centra-se em duas componentes essenciais: a
componente prática e a componente teórica.
1. A metodologia de ensino da componente prática pretende incentivar a realização de trabalhos de grupo, repartindo
tarefas e fomentando a colaboração dos estudantes em tarefas e objectivos comuns estabelecidos para os trabalhos
práticos. Por outro lado, a componente prática visa analisar estudos de caso concretos, tais como instrumentos de
gestão territorial e operações de loteamento urbano, entre outros aspectos estabelecidos no âmbito dos conteúdos
programáticos da unidade curricular de Planeamento Urbano. A componente prática é composta por 3 fases
correspondentes a 3 trabalhos práticos parcelares, cada um deles com apresentação oral na aula e que irão constituir
o trabalho prático final em formato de relatório. Cada grupo de trabalho escolhe estudos de caso diferentes (figuras de
planos e operações de loteamento urbano).
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology of the Unit of Urban Planning focuses on two key components: a theoretical and a practical
component.
1. The teaching methodology of the practical component aims at encouraging the implementation of group work,
dividing tasks and encouraging student to collaborate on tasks and objectives established for the practical work.
Moreover, the practical component is to analyze specific case studies, such as town planning instruments or plans and
urbanization operations, among other things established under the syllabus of the Unit of Urban Planning. The practical
component consists of three stages corresponding to three practical works, each with oral presentation in class and
that will provide the practical final work, the final report. Each working group selects different case studies (a town
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planning instrument or plan and an urbanization operation).
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Privilegia-se a aplicação dos conceitos teóricos em exercicios variados.
Fomenta-se a capacidade de auto-critica e de auto-avaliação, em todos os exercícios.
Privilegia-se a capacidade de síntese.
A aplicação de exercícios teoricos vão proporcionar um aumento na capacidade de observação individual, sobre as
temáticas desenvolvidas.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The focus is the application of theoretical concepts in varied exercises. Promotes the ability of self-criticism and
self-assessment, in all the exercises. Ability of synthesis. Using theory in the exercises will provide an increase in the
capacity of individual observation concerning the thematic developed.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
CHOAY, F. (1982) ―Alegoria do Patrimónioǁ (2008), Edições 70, Lisboa.
COHEN, N. (2001) ―Urban Planning
Conservation and Preservationǁ, McGraw-Hill, New
York.
CORREIA, P. (2002) ―Políticas de Solos no Planeamento Municipalǁ, (2.a ed.) SEB, FCG, Lisboa.
KOSTOF, S. (1991) ―The City Shapedǁ, Thames & Hudson, London.
Lamas, José, ―Morfologia urbana e desenho da cidadeǁ, FCG, Lisboa, 1993.
Mumford, Lewis ―A cidade na históriaǁ, Martins Fontes, São Paulo, 2004.
PARDAL, S. et al. (2000) Normas Urbanísticas (Volume IV) – Planeamento Integrado do Território — Elementos de
Teoria Crítica, DGOTDU/UTL.
PARDAL, S. et al. (1993) Normas Urbanísticas (Volume III) – Elementos de Direito Urbanístico; Loteamentos Urbanos;
Ordenamento Agro-florestal, DGOT/UTL.
PARDAL, S. et al. (1991) Normas Urbanísticas (Volume II) – Desenho Urbano; Apreciação de Planos; Perímetros
Urbanos, DGOT/UTL.

Anexo IX - Recuperação do Património e Requalificação Urbana
6.2.1.1. Unidade curricular:
Recuperação do Património e Requalificação Urbana
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Michael Heinrich Josef Mathias
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Reconhecer as linhas gerais da conservação e do restauro;
Reconhecer dos métodos de ensaio “in situ” e laboratoriais utilizados na fase de diagnóstico.
Compreender a importância da protecção do Património arquitectónico no âmbito do planeamento urbanístico;
Compreender as estratégias e da análise técnico-económica para o
projecto de reabilitação de edifícios ´
Dominar os princípios da intervenção e das soluções correntes para a reabilitação do património edificado.
Dominar o levantamento, os critérios da avaliação, a metodologia de inspecção e diagnóstico de anomalias do
edificado.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Recognizing the general outline of conservation and restoration;Recognizing the test methods in situ and laboratory
used in the diagnostic phase.Understanding the importance of protecting the architectural heritage within the urban
planning;Understanding strategies and technical and economic analysis for theof rehabilitation of buildings'Mastering
the principles of intervention and the current solutions for the rehabilitation of built heritage.Mastering the survey, the
assessment criteria, the methodology of inspection and diagnosis of abnormalities of the structures.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1) Introdução: Recuperação do Património – por quê?
2) Princípios da intervenção na reabilitação do património construído
3) Métodos de levantamento de inspecção e diagnose.
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4) Identificação e analise de patologias na construção
5) Materiais e tecnologias na reabilitação do património construído
6) Estudos de casos: Protecção do património construído e planeamento
urbano
6.2.1.4. Syllabus:
Introduction: Why recovery of architectural heritage?
Principles of intervention for the rehabilitation of built heritage
Methods of survey, inspection and diagnosis
Identification and analysis of pathologies in buildings.
Materials and technologies in the rehabilitation of built heritage
Case studies: Protection of the architectural heritage within the urban planning;
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
A recuperação do património construído e a requalificação urbana ganharam nas últimas décadas mais importância,
que se reflecte por exemplo em vários convénios e cartas ao nível europeu e mundial, embora a tendência em Portugal
na área da construção ainda está orientada para a construção nova. A pergunta por quê recuperação do património
construído tem múltiplas respostas, deste a sua importância para a identidade cultural ou nacional até a importância
económica tendo em conta as limitações dos recursos financeiros e outros cada vez mais reduzidas. Os objectivos e
competências aí expostas visam contribuir para a formação dos futuros arquitectos de lidar com esta matéria e
dialogar com os vários intervenientes envolvidos nos projectos de recuperação de obras individuais ou de bairros
urbanos inteiros. Aí juntam se técnicas e conhecimentos da Engenharia civil com os da Arquitectura.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The recovery of the built heritage and urban renewal have gained more importance in recent decades, reflected for
example in various arrangements and letters to European and world level, although the trend in Portugal in the
construction area is still geared towards new construction. The question why recovery of the built heritage has multiple
answers, of its importance to the national cultural identity or economic importance to taking into account the
limitations of funding and other increasingly reduced. The objectives and powers set out there contributing to the
training of future architects to deal with this matter and engage with various stakeholders involved in rehabilitation
projects of individual works or entire urban neighborhoods. Then join techniques and knowledge of Civil Engineering
with Architecture.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas semanais são compostas em duas aulas teórica/práticas e duas aulas práticas/laboratoriais. Na média o
número de alunos inscritos é de 60, o que tem como consequência a divisão das aulas práticas/laboratoriais em três de
20 elementos. As aulas teórica/práticas destinam se a apresentação da matéria programática e das problemas
relacionadas pelo docente, a orientação e acompanhamento dos trabalhos individuais ou em grupos de quatro ou
cinco elementos sobre os tópicos abordados e observados em situ nas aulas práticas/laboratoriais e discussão dos
resultados preliminares. A avaliação é composta de dois elementos: o relatório escrito da pesquisa ou um
ante-projecto de recuperação de edifício ou um bairro, de cerca de 20 paginas e a apresentação oral, com slides de
Power Point, dos resultados.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The weekly classes are composed of two theoretical lessons / practices and two practical sessions / laboratory. On
average the number of students enrolled is 60, which leads to division of the practical sessions / laboratory in three of
20 elements. The theoretical lessons and practices intended to submit the matter of programmatic and related problems
by teaching, mentoring and monitoring of the individual or in groups of four or five members on the topics discussed
and observed in situ during lectures / laboratory and discussion preliminary results. The assessment consists of two
elements: the written report of research or a preliminary draft of the recovery of a building or neighborhood, about 20
pages and an oral presentation with PowerPoint slides of the results.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Os passos metodológicos de ensino: a apresentação da matéria programática e das problemas relacionadas pelo
docente, a orientação e acompanhamento dos trabalhos de pesquisa individuais ou em grupos e as observações “in
situ” de patologias em edifícios ou em bairros degradados e a discussão dos resultados preliminares obtidos
encontram-se directamente ligados aos objectivos da unidade curricular. As aulas teóricas/práticas e
práticas/laboratoriais são complementares e permitem aos alunos a verificação “in situ” de patologias e de problemas
não-tecnicos relacionados com a recuperação do património construído e da requalificação urbana. Após a conclusão
destes passos procede-se a elaboração do relatório de investigação ou do ante-projecto com referências
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bibliográficas, bibliografia, peças desenhadas etc. e finalmente a preparação da apresentação em Power Point de 20
minutos de duração semelhante às provas de exame de mestrado.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The methodological steps of teaching: the presentation of material and programmatic issues related to the teaching,
guidance and monitoring of research projects individually or in groups and observations in situ of conditions in
buildings or in urban slums and discussion of preliminary results obtained are directly linked to the objectives of the
course. The theoretical and practical classes and practical / laboratory are complementary and allow students to check
in situ of diseases and non-technical issues related to the rehabilitation of built heritage and urban regeneration. Upon
completion of these steps proceeds to the report of investigation or the preliminary draft with references, bibliography,
drawings etc. and finally preparing the Power Point presentation of 20 minutes duration similar to the master's exam
papers.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
Aguiar, J. (2005) Cor e cidade histórica – Estudos cromáticos e conservação do património, 2ª ed., Porto, FAUP
publicações. Alçada, M. et al. Coord. (1999) Caminhos do Património, Lisboa, DGEMN, Livros Horizonte. Appleton, J.(
2003) Reabilitação de Edifícios Antigos – Patologias e Tecnologias de Intervenção, Amadora, Edições Orion. Cabrita, A.
R. et. al. (1993) Manual de Apoio à Reabilitação do Edifícios do Bairro Alto. Lisboa, CML, LNEC. Cóias, V.(2009)
Inspecções e Ensaios na Reabilitação de Edifícios, 2ª ed., Lisboa, IST PRESS. Jorge, V.F. (2005) Cultura e Património,
Lisboa, Edições Colibri. Oliveira, M. M de (2008) A documentação como ferramenta de preservação da memória,
Brasília, DF: IPHAN/Programa Monumenta.
Tomé, M. (2002) Património e restauro em Portugal (1920 – 1995), Porto, FAUP publicações. Warren, J. et. al. editors
(1998) Context : new buildings in historic settings, Oxford, Butterworth-Heinemann.

Anexo IX - Teoria da Arquitectura I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Teoria da Arquitectura I
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Augusto Pereira Brandão
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Apresentar ao aluno de forma clara os principais conceitos teóricos integrantes do corpo disciplinar da Arquitectura e
da Teoria da Arquitectura.
Consciencializar o aluno para a importância da investigação e análise na metodologia de projecto, na fundamentação,
na argumentação e no espírito crítico próprios da teoria da arquitectura e, consequentemente da prática arquitectónica.
Confrontar o aluno com referências culturais específicas da arquitectura. Serão apresentados e analisados: textos,
manifestos e objectos arquitectónicos que permitam relacionar teorias, autores e obras.
Dar a conhecer a cultura arquitectónica, exercitando a capacidade de análise numa constante avaliação e relação com
o contexto histórico, político, social, económico, artístico, científico e filosófico.
Enriquecer e valorizar a memória visual, e a capacidade de leitura espacial tendo em conta a futura profissão.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Present to the student in a clear form the integrant principal theoretical concepts of the disciplinal structure of
Architecture and of Theory of the Architecture.
Alert the student for the importance of the investigation and analysis the methodology itself of project, in fundament, in
argumentation and in critical spirit of theory of the architecture and, consequently of the architectural practice.
Confront the pupil with specific cultural references of architecture. There will be presented and analyzed: texts,
manifests and architectural objects, which allow relating theories, authors and works.
Present architectural culture, exercising the capacity of analysis in a constant evaluation and relation with the
historical, political, social, economical, artistic, scientific and philosophical context.
Develop and value the visual memory, and the capacity of spacial reading taking into account the future profession.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
CONCEITOS E BASES DA TEORIA DA ARQUITECTURA
Entendimento cronológico e analogias entre épocas e estilos.
Arquitectura, arquitecto - a arquitectura como “corpus transdisciplinar”.
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Arquitectura – conceitos, definições e autores ao longo dos tempos.
Criação arquitectónica – princípios, métodos e tendências.
Os tratados ao longo da história - emergência da teoria.
Protótipos da sociedade ocidental – arquétipos, regras e modelos.
A teoria e teoria da arquitectura. A história, teoria e crítica da arquitectura.
Espaço arquitectónico - evoluções conceptuais. O belo.
A representação da e na arquitectura. O desenho, o conceito e a materialização.
O Quattrocento italiano e a difusão do humanismo. Arquitectura e Cidade: A Tratadística e a Cidade Ideal.
Utopias - transformações e desenvolvimento no espaço e no tempo.
Conceitos de morfologia, topologia, tipologia.
Espaço e tempo - lugar, não-lugar. Pólis e urbano.
Património, conceitos e evolução histórica.
6.2.1.4. Syllabus:
BASIC CONCEPTS OG THEORY OF ARCHITECTURE
Chronological understanding and analogies between times and styles.
Architecture, architect - Architecture as “transdisciplinar corpus”.
Architecture – concepts, definitions and authors along times.
Architectural creation – beginnings, methods and tendencies.
The treaties along the history - emergence of the theory.
Prototypes of the western society – archetypes, rules and models.
The theory and theory of architecture. The history, theory and critic of architecture.
Architectural space - conceptual evolutions. The beauty.
The representation of and in architecture. The drawing, the concept and materialization.
The Italian Quattrocento and the diffusion of the humanism. Architecture and City: “A Tratadística” and the Ideal City.
Utopias - transformations and development in space and in time.
Concepts of morphology, topologies, typologies.
Space and time - place, non-place. Pólis and urban.
Inheritance, concepts historical evolution.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Considerando-se a Teoria como um meio de proporcionar, aos alunos, capacidade reflexiva e crítica construtiva
autónoma e independente tanto de modelos como linhas de pensamento arquitectónico apresentando de forma clara
os principais conceitos teóricos integrantes do corpo disciplinar da Arquitectura e da Teoria da Arquitectura.
Pretende-se que a disciplina de Teoria de Arquitectura I constitua a base de conhecimentos e reflexão ao longo do
curso de Arquitectura consciencializando o aluno para a importância da investigação e análise na metodologia de
projecto, na fundamentação, na argumentação e no espírito crítico próprios da teoria da arquitectura e,
consequentemente da prática arquitectónica.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
Provide, to the students, autonomous and independent constructive and critical capacity in such a way of models as
lines of architectural thought presenting of clear form the main integrant theoretical concepts.
It is intended that this discipline it is of Theory of Architecture I constitutes the base of knowledge and reflection
throughout the course of Architecture, for the importance of the inquiry and analysis in the methodology of project, the
argument and the critical spirit proper of the theory of the architecture and, consequentemente of the practical
arquitectónica.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Componentes da avaliação de frequência e respectivo peso percentual:
• a) – Avaliação contínua (assiduidade/participação) 10%
• b) – Teste escrito (duração 120 min.) 40%
• c) – Trabalho Teórico (duração 3 meses) 50%
Avaliação contínua (assiduidade/participação) - Terá como base de análise, o interesse e a qualidade demonstrada pelo
aluno durante o semestre lectivo, nomeadamente ao nível da intervenção, participação e contribuição crítica para a
compreensão das matérias leccionadas.
Teste escrito - Será realizado um exercício escrito, de modo a analisar os conhecimentos adquiridos e,
simultaneamente incentivando os alunos a rever e sintetizar matérias e conceitos veiculados ao longo das aulas.
Trabalho Teórico - Será executado um trabalho de investigação (reflexão e crítica) a desenvolver ao longo do corrente
semestre lectivo.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Components of evaluation of frequency and respective percentage weight:
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• a) – continuous Evaluation (diligence / participation) 10 %
• b) – written Test (duration 120 min.) 40 %
• c) – Theoretical Work (duration 3 months) 50 %
Continuous evaluation (diligence / participation) - Will have an analysis base, the interest and the quality demonstrated
by the pupil during the school semester, namely at the level of intervention, participation and critical contribution for
the understanding of the taught subjects.
Written test - Will be carried out a written exercise, to analyze the acquired knowledge and, simultaneously stimulating
the pupils to revise and to summarize subjects and concepts conveyed along lectures.
Theoretical work - Will be executed an investigation work (reflection and criticism) developed along the current school
semester.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Privilegia-se a aplicação prática dos conceitos teóricos. Fomenta-se a capacidade de selecção dos aspectos essenciais
e desprezo dos secundários, avaliando sistematicamente a importância relativa de cada parâmetro.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching is focused on the practical application of theoretical concepts. The ability for selecting the essential
parameters and neglecting secondary aspects is trained by a systematical evaluation of the relative importance of each
parameter.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
AUGÉ, MARC - Não-lugares. Introdução a uma Antropologia da Sobremodernidade. s/l: 90 Graus Editora, 2005.
(orig. 1992).
BRONOWSKI, J.; MAZLISCH Bruce - A Tradição Intelectual do Ocidente. Lisboa: Edições 70, 1988.
CHOAY, Françoise - O Urbanismo. S. Paulo: Editora Perspectiva, 1992. (orig. 1965).
FUSCO, Renato - A ideia de Arquitectura. Lisboa: Edições 70, 1984.
GOITIA, Fernando Chueca - Protótipos na Arquitectura Greco-Romana e a sua influência no Mundo Ocidental.
1ªed. Lisboa: Ulmeiro, 1996.
HEREU, Pere; MONTANER, Josep Maria; OLIVERAS, Jordi - Textos de Arquitectura de la Modernidade. Madrid:
Editorial Nerea, S.A., 1994.
MONTANER, Josep Maria - Arquitectura y crítica. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 1999.
MONTANER, Josep Maria - A modernidade superada – arquitectura, arte e pensamento do século XX. Barcelona:
Ed. Gustavo Gili, 2001.
RODRIGUES, António Jacinto - Teoria da arquitectura - O projecto como processo integral na arquitectura de
Álvaro Siza. . Porto: FAUP , 1996

Anexo IX - Ordenamento e Ambiente
6.2.1.1. Unidade curricular:
Ordenamento e Ambiente
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Paulo Eduardo Maia de Carvalho
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
- Reconhecer e saber aplicar as teorias de organização do espaço.
- Reconhecimento das consequências ambientais decorrentes do projecto e exploração de infra-estruturas e
equipamentos urbanos e da implementação de planos de desenvolvimento e de estratégias de intervenção.
- Compreensão dos diferentes instrumentos de gestão territorial.
- Compreensão do significado dos diferentes componentes e dos procedimentos para a elaboração de Estudos de
Impacte Ambiental e seu enquadramento no processo de Avaliação do Impacte Ambiental.
- Compreensão das diferentes fases do processo de Avaliação do Impacte Ambiental e seu relacionamento com
instrumentos de gestão territorial e da importância do processo no projecto e implementação de infra-estruturas.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
- To recognize and to know how to apply the theories of organization of the space.
- Recognition of the state of the environment and the troubles after the application of projects and the construction and
exploration of infrastructures, urban equipment, the implementation of development plans and strategies of

139 de 166

15/03/2017 20:49

CEF/0910/26421 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de estud...

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=53e426bf-b71...

intervention.
- Understanding of the different instruments of territorial management.
- Understanding of the meaning of the different components and the procedures for the elaboration of Studies of
Environment Impact.
- Understanding of the different phases of the process of Evaluation of Environmental Impacts and its relationship with
instruments of territorial management and of the importance of all the process in project and infrastructure
implementation.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. Ambiente e sustentabilidade.
2. Organização do espaço.
3. Sistemas de gestão territorial.
4. Avaliação do impacte ambiental.
5. Estudos de impacte ambiental e sistemas de gestão ambiental.
6.2.1.4. Syllabus:
1. Environment and sustainability.
2. Organization of the space.
3. Systems of territorial management.
4. Evaluation of Environment Impact.
5. Studies of Environment Impact and systems of Environment management.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
O programa encontra-se estruturado em partes, subdivididas em capítulos, que procuram agrupar as matérias
relacionadas com os objectivos atrás definidos.
A sequência estabelecida para os capítulos pretende obedecer a uma lógica de pedagogia, partindo da generalidade
dos princípios para o pormenor dos detalhes e concluindo com uma síntese final apoiada em exemplos.
A selecção dos conteúdos teve presente a duração limitada do curso, correspondente a um semestre lectivo e a cerca
de quinze semanas de aulas.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The program is divided into parts, each subdivided into chapters, which seek to combine the materials related to the
objectives define above.
The sequence established for the chapters follows the logic of pedagogy, from the generality of principles, through the
details and concluding with a final portfolio supported by examples.
The selection of contents was conditioned to duration of the course, equivalent to a semester and about fifteen weeks
of classes.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O conteúdo programático da disciplina é apresentado aos alunos em aulas teórico-práticas e de orientação tutória.
As aulas desenvolvem-se de acordo com a seguinte metodologia:
Desenvolvimento de um conjunto de exercícios práticos, coerentes com o programa da disciplina.
Lançamento de exercícios suportados por documentos específicos, com descrição do pretendido, materiais a utilizar e
forma de apresentação, que conduzem à elaboração do projecto final.
Metodologias centradas no aluno, como exercícios teórico-práticos bem como o uso das plataformas e ferramentas
digitais aos dispor são uma constante na prossecução dos objectivos a alcançar nesta disciplina.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The syllabus of the course is presented to students in Theoretical/Practical and tutoring classes.
Classes are developed according to the following methodology:
Development of a set of practical exercises, according to the program of the discipline.
Exercises supported by specific documents, with description of desired materials to use and layout of final
presentation.
Methodologies centred in the pupil, as theoretician-practical exercises as well as the use of the platforms and digital
tools to making use them are a constant in finding the objectives to reach in this discipline.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Privilegia-se a aplicação prática dos conceitos teóricos.
Fomenta-se a capacidade de auto-critica e de auto-avaliação, em todos os exercícios.
Privilegia-se a observação e a capacidade de síntese que será materializada no projecto final, onde se aplicam todos os
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conhecimentos adquiridos e ainda se elabora uma análise crítica.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching is focus on the practical application of theories concepts.
Promotes the ability of self-criticism and self-assessment, in all the exercises. Observation and synthesis capacity is
the main focus.
It is privileged comment and the synthesis capacity that will be materialized in final project, where the acquired
knowledge is applied and a critical analysis is elaborated.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
Morris P. (2001). Methods of Environmental Impact Assessment. 2º Edição, Spon Press, New York, EUA, 416 pp.
Cullen, Gordon, “Paisagem urbana”, Edições 70, Lisboa. 1988
Hall p. (2002). Urban and regional planning. Routledge, Taylor & Francis Books Ltd, Londres, Reino Unido, 248 pp.

Anexo IX - Economia e Gestão
6.2.1.1. Unidade curricular:
Economia e Gestão
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
José Ramos Pires Manso
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
O programa desta disciplina tem por objectivo fornecer formação interdisciplinar especializada aos alunos,
proporcionando conhecimentos nos seguintes
domínios:
- Funcionamento do mercado;
- Formação do produto;
- Gestão das organizações.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
The program of this discipline aims to provide interdisciplinary and specialized
training of students, providing expertise in the following areas:
- Market behaviour;
- Product's formation;
- Management.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
A Economia como ciência
1.1 Introdução à economia: definição, objecto, método e componentes
1.2 Princípios básicos da economia
2. Fundamentos da análise económica
2.1 Fundamentos dos mercados: Oferta e Procura
2.2 Teoria do valor: do consumidor e do produtor
2.3 A moeda, o crédito, bancos e política monetária
2.4 Medida da actividade económica
3. Noções de Gestão das organizações
3.1 Considerações iniciais
3.2 O planeamento e a tomada de decisão
3.3 Organização e comunicação empresarial
3.4 Motivação e Liderança
3.5 Gestão de pessoas e Gestão de produção e qualidade
6.2.1.4. Syllabus:
1. Economics as a science
1.1. Introduction to economics: definition, purpose, method and components
1.2. Basic economics
2. Fundamentals of economic analysis
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2.1. Fundamentals of markets: Supply and Demand
2.2. Value theory: consumer and producer
2.3. Currency, credit, banking and monetary policy
2.4. Measure of economic activity
3. Understanding the Management of organizations
3.1. Initial considerations
3.2. The planning and decision making
3.3. Organization and Business Communication
3.4. Motivation and Leadership
3.5. People management and production management and quality
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Como referimos o programa desta disciplina tem por objectivo fornecer formação interdisciplinar especializada aos
alunos, proporcionando conhecimentos nos domínios do funcionamento do mercado, da formação do produto e da
gestão das organizações. Nesse sentido o programa foi delineado
para atingir estes objectivos, desdobrando-se por isso em duas partes, uma mais ligada à economia e outra mais à
gestão, organizados em 3 capítulos que se completam: a economia como ciência (introdução), os fundamentos da
análise económica e uma introdução à gestão das organizações, cada um com vários sub-itens.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
As was referred earlier the program of this discipline aims to provide interdisciplinary and specialized training of
students, providing expertise in the areas of market behaviour, product's formation and management. In this regard, the
program was designed to achieve these objectives, unfolding so in two parts, one more related to the economy and
another more related to management, organized in three chapters that work together: economics as a science
(introduction), the foundations of economic analysis and an introduction to organisations’ management, each with
several sub-items.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A exposição das matérias será feita recorrendo a aulas teórico práticas, mais do agrado dos alunos, com recursos a
novas tecnologias: Web, power-point, data-show, filmes relacionados com a ecónoma, etc.. A avaliação é feita com
recurso a trabalhos individuais e em grupo que no conjunto, com apresentação pública e defesa dos mesmos. É
igualmente reflectida na avaliação a participação nas aulas (85% como mínimo).
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The exhibition of materials will be made using the theoretico-practical classes, usually preferred by the students, using
new technologies resources: Web, power-point, data-show, films related to the economy, etc.. The
assessment/evaluation is done recurring to individual and group written works that need to be presented and
discussed in class. The participation in classes is also reflected in the assessment process (85% minimum).
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As metodologias de ensino adoptadas são efectivamente as mais indicadas para um curso introdutório à economia e
gestão no âmbito de uma licenciatura que não se enquadra na mesma área pelo que o papel da disciplina é fornecer
alguns elementos formativos da cultura geral do futuro arquitecto.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching methods adopted are the more suitable for an introductory course in economics and management under a
degree that does not belong to the same area, so the role of discipline is to provide some formative elements of the
general culture of the future architect.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
1.MANKIW, N. G. (2004), Introdução à Economia. Princípios de Micro e 1. Macroeconomia, trad. 2ª ed. americana – 10ª
tiragem, Campus Editora,
Brasil
2.MURTEIRA, M. (2002), A economia em 24 lições – uma iniciação para gestores, 4ª ed., Editorial Presença, Lisboa
3.ANDRADE, J. S. (1998), Introdução à Economia, MINERVA, Coimbra
4.NEVES, J. L. C. (1996), Introdução à Economia, Verbo, Lisboa
Docente Responsável ANTÓNIO DE JESUS FERNANDES DE MATOS (PROFESSOR AUXILIAR C/ NOMEAÇÃO
DEFINITIVA)
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Anexo IX - Métodos Quantitativos
6.2.1.1. Unidade curricular:
Métodos Quantitativos
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Paulo Jorge dos Santos Pinto Rebelo
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Utilizar testes de hipóteses.
Reconhecer e utilizar modelos de probabilidades.
Construir e interpretar intervalos de confiança.
Aplicar as técnicas da Estatística descritiva a um conjunto de dados.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
To use hypothesis tests.
To recognize and use probability models.
To construct and interpret confidence intervals.
To apply the techniques of descriptive statistics to a data set.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Conceitos intuitivos: probabilidade de um evento como uma medida entre 0 e 1.Variável aleatória. Distribuição de
probabilidade. Interpretação de frequência de probabilidade. Números aleatórios. Moedas e dados. Simulações.
Probabilidades.Desenvolvimento histórico da probabilidade. Random walks.Conceitos formais: exemplo de espaço, os
resultados e eventos. Variável aleatória. Funções de distribuição discreta e axiomas da probabilidade. Cruzamentos e
complementaridade.Propriedades de probabilidades, princípio da inclusão/exclusão. Diagramas de árvore. Distribuição
uniforme sobre conjuntos finitos, simetria.Espaços de amostra infinita com probabilidades discretas. Valor esperado
para variáveis aleatórias. Linearidade.Expectativa de variáveis aleatórias independentes. Variância e desvio-padrão.
Variação de várias distribuições.Estimativa clássica,calcular a média e variância, construção de intervalo de confiança
para a diferença de meios e a relação entre as variações. Teste de hipótese.
6.2.1.4. Syllabus:
Intuitive concepts: probability of an event as a measure between 0 and 1; random variable; probability distribution;
frequency interpretation of probability; random numbers; coins, dice, and other games; simulations; odds; historical
development of probability; random walks.
Formal concepts: sample space, outcomes, and events; random variable; discrete distribution functions and axioms of
probability; unions, intersections, and complements; properties of probabilities, principle of inclusion and exclusion;
tree diagrams; uniform distributions over finite sets, symmetry; infinite sample spaces with discrete probabilities.
Expected value for discrete random variables, expectation; linearity of expectation; expectation of independent random
variables; variance and standard deviation; variance of various distributions.
Classical estimation ,estimating the mean and the variance, constructing confidence interval for the difference of
means and the ratio of variances. Test of Hypothesis.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
A compreensão dos conteúdos programáticos abordados na disciplina de Métodos Quantitativos vão permitir ao Aluno
resolver problemas relacionados com a sua área de trabalho. A introdução dos conceitos e métodos é feita de forma
gradual de modo a permitir que ele tenha uma visão global do conteúdo programático e das suas aplicações.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The objective of understanding Probabilities and Statistic is achieved by gradual introductions of the results and
techniques and so allow the student at the end of the curricular unit to understand and have a clear mental global know
of Probabilities and Statistic and their applications.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os estudantes recebem em aulas Teórico-práticas os conceitos e resultados que lhes vão permitir resolver problemas
de probabilidade e estatísica quando aplicados à sua área. A avaliação é constituída por um teste e por um trabalho
(utilizando o programa R).
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6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes will be theoretical and practical, where the theory will work in close connection to practice.
Students receive on theoretical classes the base concepts on Probability and Statistics that allows them to understand
their applications.
The evaluation of the student is made by a written test and a homework (using the software R)
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Durante o processo de ensino aprendizagem, os Alunos vão perceber os métodos e as técnicas utilizadas em
Probabilidade e Estatística através da utilização de ferramentas que lhes permitem resolver problemas relacionados
com a sua área.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
During learning the students are leaded to understand the techniques and tools used in Probability and Statistics,
using some tools (software R ). Then they can apply their knowledge and applied on their speciality fields.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
1)Iolanda Lima, Metodos Quantitativos 10º/11º, Lisboa: Livro, 1992;
2)Geraldo Luciano Toledo, Statistica Basica, São Paulo: Atlas, 1992;3)
3)Paulo Rebelo, Métodos Estatísticos Segundo As Aulas Da Prof. Doutora Célia Nunes(Em Preparação), Serviços
Gráficos Da Universidade Da Beira Interior, 2010; (Página De E-Learning)
4) Bento José Ferreira Murteira, Estatística Descritiva, Lisboa : Mcgaw-Hill, 1983.
5)Elizabeth Reis, Estatística Descritiva, Lisboa : Sílabo, 1996.
6)Carla Maria Afonso Dos Santos, Estatística Descritiva : Manual De Auto-Aprendizagem, Lisboa : Sílabo, 2007
7)J. Tiago De Oliveira, Probabilidades E Estatiatica, Lisboa: Escolar, 1967
8)J. Tiago De Oliveira, Probabilidades E statistica:Conceitos,Metodos E Aplicações-Vol.1, Lisboa: Mcgraw-Hill, 1990
9)Bento José Ferreira Murteira, Probabilidades E Estatistica-Vol.I E II, Lisboa: Mcgraw-Hill, 1979
10) António Robalo, Estatística, Volumes I e II, Edições Sílabo, 2007

Anexo IX - Paisagismo
6.2.1.1. Unidade curricular:
Paisagismo
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Claudia Sofia Beato
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Compreender a capacidade de colaboração e integração em equipas
multidisciplinares e o alargamento de perspectivas, integrando
componentes paisagísticas e ambientais na leitura do espaço
Reconhecer o âmbito, metodologias, escalas e formas de abordagem na
área de Arquitectura Paisagista e do Planeamento Biofísico.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Understand the ability of collaboration and integration in multidisciplinary teams and the broadening of perspectives,
incorporating landscape and environmental components in the reading area Recognize the scope, methodologies,
scales and ways to approach in the area of landscape architecture and planning Biophysicist.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Conceitos de Paisagem e de Arquitectura Paisagista e perspectivas da sua evolução. Principais escalas e domínios de
intervenção da Arquitectura
Paisagista. Do jardim e espaço urbano à escala territorial do ordenamento. Âmbitos de intervenção na actualidade.
Componentes biofísicas e
culturais na abordagem da paisagem - morfologia da paisagem, usos do solo, vegetação e património paisagístico. A
componente paisagística no
projecto urbano. A construção de espaços verdes e suas exigências processuais e técnicas.
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6.2.1.4. Syllabus:
Concepts of landscape and landscape architecture and perspectives of its development. Main intervention areas and
scales of landscape architecture. Garden and urban space planning territorial scale. Fields of intervention today.
Biophysical components and cultural approach of landscape-landscape morphology, land use, vegetation and
landscape heritage. Re-planned in urban project. Building green spaces and their procedural and technical
requirements.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Privilegia-se a aplicação dos conceitos teóricos em exercícios variados.
Fomenta-se a capacidade de auto-critica e de auto-avaliação, em todos os exercícios.
Privilegia-se a capacidade de síntese.
A aplicação de exercícios teóricos vão proporcionar um aumento na capacidade de observação individual, sobre as
temáticas desenvolvidas.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The focus is the application of theoretical concepts in varied exercises. Promotes the ability of self-criticism and
self-assessment, in all the exercises. Ability of synthesis. Using theory in the exercises will provide an increase in the
capacity of individual observation concerning the thematic developed.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta Unidade Curricular será repartida em três partes distintas: a apresentação da matéria programática e das
problemas relacionadas pelo docente, a orientação e acompanhamento dos trabalhos de pesquisa individuais ou em
grupos de quatro ou cinco elementos e a discussão dos resultados preliminares obtidos durante das aulas. A avaliação
é composta de dois elementos: o relatório escrito da pesquisa e a apresentação oral, com slides de Power Point, dos
resultados.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
This Class is composed of three steps: the first step is the presentation of a part of the content of the syllabus and the
related problems made by the lecturer, the second is the orientation and accompany of the research work done by the
students individually or in groups up to five elements and finally the discussion of the results obtained during class.
The evaluation is composed of two elements: a written research report, about 20 pages, and an oral presentation with
Power Point slides.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Optou-se por um sistema de aquisição de conhecimentos básicos, de simples factos históricos, e de competências de
aplicação de técnicas de trabalho científico, da pesquisa, da terminologia e da descrição oral e por escrito de objectos
de Paisagem e de Arquitectura Paisagista, e da apresentação dos resultados obtidos como estipulado nos objectivos
anteriormente expostos. Os temas da pesquisa relacionam-se com programa, como obras de arquitectos conhecidos,
portugueses ou internacionais onde são aplicadas as tecnologias associadas à Paisagem e de Arquitectura Paisagista,
são propostos pelos próprios alunos ou pelo docente e são considerados complementares as informações
apresentadas pelo docente.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
We opted for a system of acquisition of basic knowledge of simple historical facts, skills and techniques of scientific
work, research, terminology and oral and written description of works of Concepts of landscape and landscape
architecture and perspectives of its development, and presentation of results as stipulated in the objectives previously
exposed. Search themes relate program, known as works of architects, Portuguese or international where the
technologies associated with the concepts of landscape , are proposed by the students themselves or by teaching and
are considered complementary to the information submitted by the lecturer.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
•The Landscape of Man , Jellicoe, Geofrey & Susan, 1987 , Thames and Hudson, London
•Coleccão ?World of Environmental Design?. , ., 0000, Arco Editorial, Barcelona.
•Fundamentos da Arquitectura Paisagista. , Caldeira Cabral, F., 1993 , Instituto da Conservação da Natureza, Lisboa.
•Introducción a la Arquitectura del Paisaje. , Laurie, M., 1983 , Colección Arquitectura /Perspectivas, Editorial Gustavo
Gili, Barcelona.

Anexo IX - Domotica
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6.2.1.1. Unidade curricular:
Domotica
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Denis Alves Coelho
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
-Compreender e analisar as necessidade na habitação moderna e
edificios de serviços.
-Reconhecer as regras e leis nacionais e internacionais no dominio da
Domótica.
-Dominio em encontrar as necessidades do ser humano na habitação e
ter capacidade de projectar e integrar sistemas
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
-Understand and analyze the need in modern housing and service buildings.
-Recognize the rules and national and international laws in the field of Domotics.
- Understand the needs of human beings in housing and have the capacity to design and integrate systems
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Conteúdo
•Fundamentos de domótica: Introdução, objectivos da domótica, beneficios gerais, beneficios para proprietários,
construtores, e fornecedores de
serviços
•Métodos de controlo standard: X-10, CeBus, LonWorks, normas EIA, infra-vermelhos e rádio frequência, Power Line
Carrier, controladores
dedicados, controladores em PC, interfaces, sistemas wireless.
•Sistemas de comando: comando pela linha de energia, sistemas de tensão reduzida, cabo coaxial, fibra óptica,
•Gestão de edifícios: estruturas fisícas, sensores, sistemas distribuidos, sistemas centralizados, gestão remota.
•Legislação: normas de segurança, normas ambientais, normas energéticas.
•Segurança: sistemas de video vigilância, alarmes contra intruso, detecção de incêndios, detecção de inudações.
6.2.1.4. Syllabus:
Domotic fundamentals: Introduction, objectives of domotics, general benefits, benefits for owners, builders, and
service providers • _ standard control methods: X-10, CeBus, LonWorks, EIA standards, infra-red and radio frequency,
Power Line Carrier, dedicated controllers, PC controllers, interfaces, wireless systems. • _ Command: command
Systems by power line, reduced voltage systems, coaxial cable, optical fiber, • _management buildings: fisícas
structures, sensors, distributed systems, centralized, remote management systems. • Legislation: safety regulations,
environmental standards, energy standards. • Security: video surveillance systems, intruder alarms, fire detection,
detection of water.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Compreender o impacto do sector da construção e dos edifícios no meio
ambiente sustentado e as vantagens da Domotica.
Compreender as estratégias de poupança de energia (sobretudo de origem
fóssil), redução dos consumos (sobretudo não renováveis), minimização
dos desperdícios (através de reutilização ou reciclagem) .
Aplicação de novas tecnologias.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
Understand the impact of the construction industry and buildings in sustainable environment and the advantages of
Domotics. Understand strategies for saving energy (mainly fossil), reduction of consumption (mainly non-renewable),
minimization of wastes (through reuse or recycling). Implementation of new technologies.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A exposição das matérias será feita recorrendo a aulas teórico práticas, mais do agrado dos alunos, com recursos a
novas tecnologias: Web, power-point, data-show, filmes relacionados com a ecónoma, etc.. A avaliação é feita com
recurso a trabalhos individuais e em grupo que no conjunto, com apresentação pública e defesa dos mesmos. É
igualmente reflectida na avaliação a participação nas aulas (85% como mínimo).
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6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The theoretico-practical classes, usually preferred by the students, using new technologies resources: Web, powerpoint, data-show, films related to the economy, etc.. The assessment/evaluation is done recurring to individual and
group written works that need to be presented and discussed in class. The participation in classes is also reflected in
the assessment process (85% minimum).
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Optou-se por um sistema de aquisição de conhecimentos básicos, de simples factos históricos, e de competências de
aplicação de técnicas de trabalho científico, da pesquisa, da terminologia e da descrição oral e por escrito de objectos
de arquitectura, da datação cronológica e finalmente da apresentação dos resultados obtidos como estipulado nos
objectivos anteriormente expostos. Os temas da pesquisa relacionam-se com programa, como obras de arquitectos
conhecidos, portugueses ou internacionais, são propostos pelos próprios alunos ou pelo docente e são considerados
complementares as informações apresentadas pelo docente.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
We opted for a system of acquisition of basic knowledge of simple historical facts, skills and techniques of scientific
work, research, terminology and oral and written description of works of architecture, the chronological dating and
finally presentation of the results obtained as stipulated in the objectives previously exposed. Search themes relate
program, known as works of architects, Portuguese or international, are proposed by the students themselves or by
teaching and are considered complementary to the information submitted by the lecturer.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
-James Gerhart, Home Automation & Wiring, McGraw-Hill/TAB Electronics, 1999.
- Outros livros ou revistas

Perguntas 6.2.2. a 6.2.3.
6.2.2. Procedimentos para assegurar a coordenação entre as unidades curriculares e os seus conteúdos.
As unidades curriculares que compõem a parte lectiva deste ciclo de estudos pretendem oferecer competências
específicas que envolvem conceitos e métodos para o domínio da arquitectura.
O objectivo, o conteúdo programático, bibliografia e critérios de avaliação, entre outras informações, são
inseridas pelos regentes das disciplinas em uma ficha curicular da disciplina, num balcão virtual, que o
Director de Curso tem acesso e os deverá validar ou não. Sendo assim, cabe ao Director de curso com a
Comissão de Curso, avaliar e garantir que os conteúdos destas
unidades estejam em conformidade com os objetivos específicos das mesmas e que venham atender as
necessidades de formação do aluno . A plataforma “e-conteúdos” também aqui tem um papel
relevante.
6.2.2. Procedures for ensuring the coordination between the curricular units and their contents.
The courses that compose this academic studies are defined by the student. These courses aim to offer specific skills
that involve concepts and methods in a particular scientific
domain. The objective, the syllabus, bibliography and assessment criteria, among other information, are set by
the courses responsible in a data file disposable in a electronic data base, where the Director of the course should
have access and validate or not. In being so, it is the Director and Committee of the course, together with
the student supervisor that assess and ensure that the contents of these units compliance with the specific
objectives for them and that meet the training needs of the student researcher. The platform "e-content" also
has an important role here.
6.2.3. Acções de divulgação dos objectivos das unidades curriculares entre os docentes e os estudantes.
No inicio de cada ano lectivo, os objectivos de cada unidade curricular são divulgados aos docentes e aos
alunos nas suas várias formas de comunicação praticadas neste ciclo de estudos, desde a plataforma elearning
ao primeiro contato do aluno com os docentes envolvidos no seu programa . As inserções
dos objectivos no Balcão Virtual são feitas pelos responsáveis das unidades, e após a sua validação são
tornadas públicas para a comunidade através da página electrónica da UBI e no contacto pessoal. Neste
processo o respeito pela integridade científica do regente é uma premissa importante, embora de acordo com
o objectivo global do curso.
6.2.3. Actions taken to communicate the objectives of each curricular unit to the academic staff and students.
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At the beginning of each scholar year, the objectives of each course are disclosed to professors and students
in their various forms of communication practiced in this Doctorate degree program, since the e-learning
platform to the student's first contact with the professors involved in this program. The insertions of
the objectives in Online Services are made by the course responsible, and after its validation are published to
the community through the UBI website and personal contact. In this case the respect of scientific integrity of
course responsible is an important premise, but in accordance with the overall aim of the course.

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem
6.3.1. Adaptação das metodologias de ensino e das didácticas aos objectivos das unidades curriculares.
As diferentes unidades curriculares que constituem a estrutura do curso têm definidas as competências de
uma forma coerente com as competências do ciclo de estudos. Ao longo do curso são definidas e adoptadas
as técnicas e metodologias de ensino que sejam mais eficazes para que os estudantes desenvolvam essas
competências. O objectivo está assegurado pela oferta de uma parte escolar, com unidades curriculares
avançadas que permitem a compreensão sistemática num determinado domínio científico de estudo e a
elaboração de uma tese nesse domínio. As metodologias de ensino são baseadas no estudo
individual do estudante, com acompanhamento do seu orientador científico (Tese), e devidamente enquadrado num
grupo ou centro de I&D, tendo por isso todas as condições para atingir os objectivos propostos. Por outro
lado a organização das unidades curriculares e a escolha dos domínios de investigação são de interesse
actual, com relevância social, cultural, ambiental e económica.
6.3.1. Teaching methodologies and didactics adaptation to the objectives of the curricular units.
The various units that constitute the structure of the course have the skills defined in a manner consistent with
the skills of the course. Over the course are developed and adopted the techniques and teaching
methodologies that are more effective for students to develop these skills. The objective is ensured by the
provision of study program, with advanced courses that allow the systematic understanding of a particular
scientific field and elaboration of a master thesis in this field. The teaching methodologies are based on
individual student works, with the supervision of his scientific advisor (Thesis), and properly framed within a group or
R
& D centre, and therefore all the conditions to achieve the proposed goals. On the other hand, the organization
of modules and choice of research areas are of current interest, with social, cultural, environmental and economic
relevancies.
6.3.2. Verificação de que a média do tempo de estudo necessário corresponde ao estimado em ECTS.
Todas as unidades curriculares têm um valor em ECTS, que se exprime na quantidade de trabalho que cada UC exige
ao estudante para concluir com êxito a UC, isto é o volume global de trabalho gasto pelo estudante. Os docentes fazem
uma estimativa desse tempo com base nas actividades programadas, incluindo as avaliações, nos conteúdos da UC e
no material de estudo indicado ao estudante. Os questionários feitos aos estudantes durante o processo de
aprendizagem ou depois de terminarem os estudos constituem um instrumento muito importante para obter a
informação sobre o tempo efectivamente despendido pelos estudantes para adquirir as competências definidas nas
diferentes unidades curriculares.
6.3.2. Verification that the average study time required is the estimated in ECTS.
All curricular units correspond to a certain number of ECTS credits that is expressed on the student workload that each
curricular unit requires for its accomplishment, i.e., the overall student workload. The teachers make an estimate of the
time allocated to each curricular unit based on the scheduled activities, including evaluation, the contents of the
curricular unit and the study materials recommended to the students. The questionnaires answered by the students
either during the learning period or upon study completion are a very useful tool for collecting information on the time
effectively spent by the students to attain the competences defined for each curricular unit.
6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos da unidade
curricular.
No início de cada semestre os docentes responsáveis pelas unidades curriculares informam os estudantes
das competências que eles devem adquirir, das actividades de aprendizagem e das formas de avaliação. Os
diferentes momentos de avaliação previstos permitem ao docente ter o feedback sobre as aprendizagens
realizadas pelos estudantes. Os questionários feitos aos estudantes durante o processo de aprendizagem são
o meio de verificação se a avaliação é feita em função das competências definidas. A existência de uma forma
sistemática de referenciação de Unidades Curriculares Críticas é uma das formas de detecção de
discrepâncias entre as competências definidas e a sua avaliação.
A garantia dessa aquisição é realizada pela qualidade e nível das soluções verificadas pelo docente
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responsável e no caso do Programa de Tese Mestrado, por um júri formado por no mínimo 3 doutores.
6.3.3. Means to ensure that the students learning evaluation is adequate to the curricular unit's objectives.
At the beginning of each semester, the teachers responsible for the curricular units inform the students of the
competences they are expected to attain, the learning activities and the types of evaluation. The envisaged
evaluation periods allow the teachers to have feedback on the students’ learning progress. The questionnaires
answered by the students during the learning process provide the means to determine whether the evaluation
is performed in accordance with the defined competences. The fact that there is a systematic way of identifying
critical curricular units is also another way to detect possible discrepancies between the defined competences
and their evaluation.
The competences acquisition is performed by the quality and level of the solutions found by the professor
responsible and in the case of Master Thesis project it is assessed by a jury of at least three doctors.
6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas.
Desde o início do processo de investigação, o estudante é confrontado com níveis qualidade de trabalhos de
investigação concluídos, quer da própria universidade, quer de outras universidades nacionais e estrangeiras.
O estudante é desde que possivel integrado num grupo ou centro de investigação (tese), onde o seu trabalho se insere,
estabelecendo relações com os investigadores desse grupo ou centro, interagindo com eles e conhecendo
assim os padrões de qualidade e integridade académica, de ética e de respeito pelos direitos de autor, da
comunidade que o rodeia. Para além de ser integrado em uma unidade de I&D, é proporcionado ao estudante o
contacto com professores estrangeiros convidados para palestras e cursos de curta duração, o acesso a
laboratórios e a utilização de recursos materiais adequados para as suas actividades de investigação científica
e, é-lhe também facultado o acesso a bibliotecas do conhecimento online, em particular a revistas científicas
internacionais.
6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities.
Since the beginning of the research process, the student is confronted with levels of quality research work
completed, whether the university or from other national and foreign universities. If possible (Thesis), the student is
part of a group or research center, where his work fits in connecting with the investigators of this group or center,
interacting with them and knowing well the standards of quality and academic integrity, ethics and respect for
copyright and the community that surrounds it. In addition to being integrated into one unit of R & D, is
proportionate to the student contact with foreign teachers invited for lectures and short courses, access to
laboratories and the use of adequate material resources for their scientific research activities and it is also
gave access to online libraries of knowledge, particularly scientific journals.

7. Resultados
7.1. Resultados Académicos
7.1.1. Eficiência formativa.
7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency
2007/08

2008/09

2009/10

N.º diplomados / No. of graduates

17

42

29

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years*

0

33

25

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years

0

8

2

N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years

16

1

2

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years

1

0

0

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3.
7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas e respectivas unidades curriculares.
Pode-se referir que em termos de sucesso escolar este é bastante aceitável nas diferentes áreas científicas: nas áreas
das Ciências humanas, Urbanismo, a taxa de aprovação ultrapassa os 80%, seguindo-se-lhes as áreas da Teoria e
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História da Arquit. e das Ciênc. da Representação, com taxas de sucesso escolar a rondarem os 70%. Com uma média
um pouco inferior surge a área da Arquitectura (65%), seguida das áreas de Construção, com taxas de aprovação que
rondam os 55%. De referir que na área de Construção ou Ciências de Representação, que corresponde genericamente
às UC de opção do curso, a taxa de aprovação é superior a 90%.
Em termos de U. Curriculares com menos sucesso, Métodos Quantitativos, Geometria, Concp. de Estruturas e Estática
e Resistência dos Materiais, respectivamente, são as que apresentam taxas menos boas, que variam entre os 55% e os
45%. De referir que, pesa embora o facto de muitos estudantes entregam a sua tese em época especial a taxa real de
aprovação é de 100%.
7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas and related curricular units.
One can say that in terms of educational attainment is quite acceptable in different scientific areas: in the areas of
Humanities, urbanism, the approval rate exceeds 80%, followed by their areas of theory and history of Baroque
architecture O. and Ciênc. representation, with the school success rates low as –5 ° 70%. With an average slightly
below the area of architecture (65%), followed by the construction areas, approval rate stands at 55%. It should be
noted that in the area of Construction or science which corresponds generally to UC course option, the approval rate is
higher than 90%. In terms of U. Curricular with less success, quantitative methods, geometry, Concp. structures and
static and resistance of materials, respectively, are those which present less good rates ranging between 55% and 45%.
It should be noted that weighs although the fact that many students deliver his thesis in special season actual approval
rate is 100%.
7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de acções de
melhoria do mesmo.
O Gabinete da Qualidade definiu critérios para a identificação de unidades curriculares críticas, que foram
submetidos à aprovação dos Conselhos Pedagógicos das Faculdades. Foram definidos os seguintes critérios:
a não colocação na plataforma dos Serviços Académicos, do programa, objectivos, bibliografia base, critérios
de avaliação, competências a atingir e metodologias de ensino e aprendizagem de cada unidade curricular;
taxas de sucesso. Cabe às Comissões de Faculdade analisar e reflectir sobre estes dados, nomeadamente
os questionários pedagógicos realizados pelos estudantes em cada unidade curricular, que são
disponibilizados pelo Gabinete da Qualidade. É ainda, a estas comissões que cabe fazer chegar os dados aos
Directores de Curso, ao Conselho Pedagógico, ao Gabinete de Desenvolvimento e Apoio Educativo, para que
sejam tomadas medidas que visem inverter as situações problemáticas detectadas.
7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions.
In order to develop warning standards in relation to the course units of all study cycles, a set of criteria for the
identification of “critical course units” were defined and were subject to the Faculties’ Pedagogic Councils
which include: failing to make available on the relevant website the programme of the course unit, its goals,
recommended bibliography, assessment criteria, competences to be attained and methodologies of teaching
and learning; as well as success rates. Also in the framework of teaching and learning, it is the Faculty
Committees responsibility to analyse and reflect upon the data, namely the pedagogic questionnaires
answered by the students of each course unit that are provided by the Quality Office. In addition, these
Committees are in charge of forwarding the data to the Course Direct., to the Pedagogic Council and to the
Office of Educ. Support and Development so that appropriate measures may be taken to reverse the
identified problematic situations.

7.1.4. Empregabilidade.
7.1.4. Empregabilidade / Employability
%
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de actividade relacionados com a área do ciclo de estudos / Percentage
98
of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study cycle area
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that obtained
employment in other areas of activity

0

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates that
obtained employment until one year after graduating

98

7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas.
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7.2.1. Centro(s) de Investigação na área do ciclo de estudos em que os docentes desenvolvem a sua actividade.
7.2.1. Centro(s) de Investigação na área do ciclo de estudos em que os docentes desenvolvem a sua actividade /
Research Center(s) in the area of the study cycle in which the academic staff develops research activities.
Centro de Investigação / Research Centre

Classificação (FCT) /
Classification (FCT)

IES / Institution

Centro de Investigação em Território, Arquitectura e Design - CITAD Muito Bom/ Very Good

Universidade Lusíada LIsboa

Centro de Investigação de Geobiociências,
GeotecnologiaGeoengenharia (Geobiotec 94) / Centre of
Geobioscience, Geotechnology

Muito Bom/ Very Good

Universidade de Aveiro UA

Centro de Geo-Sistemas – CVRM (EASP-LUT Lisboa 94) /
Geo-Systems

Muito Bom / Very Good

Instituto Superior Técnico
- Lisboa - IST

Centro de Materiais e Tecnologias Construtivas (C-MADE), Unidade
Bom / Good
I&D

Universidade da Beira
Interior UBI

Centro de Estudos Arnaldo Araújo (CEAA) / Arnaldo Araújo Studies
Bom/Good
Centre

Escola Superior de
Arquitectura do PortoESAP

Centro de Investigação em Engenharia Civil (CIEC) / Research
Centre in Civil Eng.

Universidade de Coimbra
- UC

Bom / Good

Observações /
Observations

Pergunta 7.2.2. a 7.2.5
7.2.2. Número de publicações do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por pares, nos
últimos 3 anos e na área do ciclo de estudos.
110
7.2.3. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento económico.
A estratégia de concretização da missão, objectivos e princípios enunciados encontra-se explicitada no Plano
de Acção do Reitor para o quadriénio 2009/2013 que identifica as principais linhas de acção. O Programa
Específico de Desenvolvimento da UBI 2010-2014, decorrente do Contrato de Confiança entre o governo e as
instituições universitárias, representadas no Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, assumiu
ainda novos objectivos centrais de impacto das actividades científicas e tecnológicas no desenvolvimento
económico.
7.2.3. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development.
The strategy to accomplish the above mission, objectives and principles is expressed in the Action Plan of the
Rector for the quadrennial 2009/2013 which outlines the principal’s action guidelines.
In the Specific Programme of Development of the UBI 2010-2014 which derived from the Agreement of Trust
between the government and university institutions represented by the Portuguese Council of University
Rectors were adopted complemented objectives with real impact of the scientific and technologic research in
the economic development.
7.2.4. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e
internacionais.
As actividades integram-se de momento nos seguintes projectos/parcerias:PTDC/AGR-AAM/102042/2008. Integr. treat.
of cork processing wastewaters for potential reuse. CMTPUBI, CMADE-UBI.; PTDC/BIO/77936/2006. A new generation of
biofilm supp. with controlled carbon rel. properties.UM, FEUP, CMADE-UBI, CEB-UM.; EXMAPA. Exp. Anal. and Mat.
modelling of the hydrodynamic behaviour of a biol.; PAcked bed”. CMADE-UBI, CMUC-UC e Illinois Institute of
Technology (EUA).; PTDC/ECM/113922/2009. GEOGREEN- Waste geopolymeric binder-based nat. vegetated panels for
eng efficient build. green roofs and facades PTDC/ECM/101353/2008.
7.2.4. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or partnerships.
So part of the activities is currently in the following projects / partnerships: PTDC/AGR-AAM/102042/2008.
Integr. treat. of cork processing wastewaters for potential reuse. CMTPUBI, CMADE-UBI.; PTDC/BIO/77936/2006. A new
generation of biofilm supp. with cont. carbon rel. properties. UM, FEUP, CMADEUBI, CEB-UM.; EXMAPA. Exp. Anal. and
Mat. modelling of the hydrodynamic behaviour of a biol.; PAcked bed”. CMADE-UBI, CMUC-UC e Illinois Institute of
Technology (EUA).; PTDC/ECM/113922/2009. GEOGREEN- Waste geopolymeric binder-based nat. vegetated panels for

151 de 166

15/03/2017 20:49

CEF/0910/26421 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de estud...

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=53e426bf-b71...

eng efficient build. green roofs and facades PTDC/ECM/101353/2008.
7.2.5. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria.
Ao nível das unidades orgânicas, as Comissões de Faculdade contribuem também para a recolha de
informação, acompanhamento e avaliação periódica dos ciclos de estudos, nas vertentes de ensinoaprendizagem,
investigação e internacionalização. Ainda que não esteja no âmbito das suas competências
formular propostas relativamente à oferta formativa das faculdades, espera-se que estas comissões
promovam a reflexão sobre a mesma, incentivando a que o desenho e a revisão dos planos de estudos e/ou
dos conteúdos programáticos seja feita com base nos inquéritos realizados aos estudantes, aos docentes, na
auscultação de ambos e no feedback da A3ES.
7.2.5. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement.
At the level of the organic units, the Faculty Committees also contribute for the collection of information,
monitoring and periodic assessment of study cycles, with regard to the dimensions of teaching and learning,
research and internationalisation. Although the formulation of proposals regarding the offer of study cycles
does not fall in the scope of their attributions, the above Committees are still expected to reflect upon it, by
encouraging that the design and the revision of study plans and/or programme contents be done based on the
questionnaires answered by students and teachers, on the consultation of both their views, and on the
feedback provided by A3ES.

7.3. Outros Resultados
Perguntas 7.3.1 a 7.3.3
7.3.1. Actividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada.
O ciclo de estudos também será uma ferramenta para se cumprir “O Programa Específico de Desenvolvimento
da UBI 2010-2014”, decorrente do Contrato de Confiança entre o governo e as instituições universitárias,
representadas no Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, ao assumir, a ligação cada vez mais
íntima entre o Ensino Superior e a vida económica, social e cultural do País.
A Transferência de Conhecimento e Tecnologia: extensão universitária, divulgação científica e valorização
económica e social do conhecimento integra o desempenho dos docentes da Universidade da Beira Interior
(UBI) que será avaliado com base no novo “Regulamento de Avaliação de Desempenho”.
7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training.
The studies cycle will be a toll to do the “2010-2014 Specific Programme of Development of the UBI” which
derived from the Agreement of Trust between the government and university institutions represented by the
Portuguese Council of University Rectors to assume the increasingly close association between higher
education and the country’s economic, social and cultural life;
The Transference of knowledge and technology: university extension, dissemination of science, and economic
and social exploitation of knowledge integrate the performance of the teaching staff of the University of Beira
Interior (UBI) will be evaluated according to a new Regulation that covers another’s dimensions.
7.3.2. Contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a acção cultural, desportiva e
artística.
O ciclo de estudos, para o desenvolvimento avançado, insere-se genericamente no domínio do ensino e da
investigação.
7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and artistic
activities.
The course of study, to develop advanced, falls generally in the field of studies and research.
7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o ensino
ministrado.
O portal oficial da Universidade inclui informação sobre os objectivos do ciclo de estudos, requisitos, estruturas de
apoio, saídas profissionais e o plano completo do ciclo de estudos. Alguns dados como o código oficial do ciclo de
estudos, o número de ECTS, o número de vagas no 1º ano, a classificação do último aluno colocado e a taxa de
empregabilidade oficial (quando disponível), estão disponíveis também. Em cada uma das unidades curriculares, o
portal inclui informação sobre os objectivos, o programa e a bibliografia. Toda esta informação está disponível em

152 de 166

15/03/2017 20:49

CEF/0910/26421 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de estud...

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=53e426bf-b71...

forma de acesso livre. A informação sobre o ciclo de estudos está na dependência da Universidade enquanto a
informação sobre as unidades curriculares está na dependência dos professores responsáveis.
7.3.3. Adequacy of the information made available about the institution, the study cycle and the education given to
students.
he institutional website includes information on the study cycle objectives, requirements, facilities, employment
opportunities and the detailed menu of study cycles. Some figures on the official study cycle code, the number of
ECTS, the number of vacancies in each first year, the classification of the last student allocated to the study cycle and
the official employment rate (when available) are also provided. For each course unit, the website includes information
on the objectives, syllabus and recommended bibliography. All this information is publicly available. The University is
in charge of the information on the study cycles while the information of each of course unit depends on the teacher
who delivers it.

7.3.4. Nível de internacionalização
7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level
%
Percentagem de alunos estrangeiros / Percentage of foreign students

5

Percentagem de alunos em programas internacionais / Percentage of students in international programs

10

Percentagem de docentes estrangeiros / Percentage of foreign academic staff

18

8. Análise SWOT do ciclo de estudos
8.1. Missão e Objectivos
8.1.1. Pontos fortes
- Exigência e ensino de qualidade.
- Curso adaptado a Bolonha.
- Formação inter-disciplinar.
- Formação que visa a integração plena do arquitecto na sociedade e de acordo com as novas exigências de mercado,
e com os novos campos que se abrem à profissão.
- A ética da profissão é enaltecida.
8.1.1. Strengths
- Requirement and education of quality.
- Suitable course Bologna.
- Inter-discipline formation .
- Formation that in accordance with aims at the full integration of architet in society and the new requirements of
market, and with the new fields that if open to the profession.
- The ethics of the profession are a a main subject.
8.1.2. Pontos fracos
- Falta de mobilidade institucional.
- Falta de contribuição de docentes externos.
- Défice de massa crítica.
- Falta de experiência adquirida com o actual modelo de ciclo de estudos.
8.1.2. Weaknesses
- Lack of institutional mobility.
- Lack of external teachers.
- Deficit of critical mass.
- Lack of experience with the current model cycle studies.
8.1.3. Oportunidades
- Proximidade de mobilidade de docentes e alunos com a vizinha Espanha.
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- Consolidação e incremento de núcleo de investigação avançada em Arquitectura.
8.1.3. Opportunities
- Possibility of mobility of professors and students with the neighboring Spain.
- Consolidation and enhancement of core advanced research in civil engineering.

8.1.4. Constrangimentos
- Localização no interior em relação às políticas centralizadoras.
- Falta de reconhecimento público da UBI.
- Crise nacional e mundial, dificultando apoios financeiros e mobilidade de docentes.
8.1.4. Threats
- Location in a depress region in a country with strong centralized policies.
- Lack of public recognition of UBI.
- National and global crisis, making very difficult the financial aid and the possibility of teacher mobility.

8.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade
8.2.1. Pontos fortes
- Gabinete de Qualidade.
- Gabinete de apoio à investigação.
- Docentes em várias Unidades de Investigação interdisciplinares, com boas classificações.
- Comissão de Curso.

8.2.1. Strengths
- Office of Quality.
- Office to support research.
- Professors in many Units of interdisciplinary research with high rating.
- Course Committee.
- Culture of self-evaluation and external evaluation.
8.2.2. Pontos fracos
- Serviços Administrativos / Académicos.
- Falta de experiência em gestão de conflitos.
- Rigidez na contratação de pessoal docente.
- Excessiva carga burocrática sobre os docentes.
8.2.2. Weaknesses
- Administrative Services / Academic.
- Lack of experience in conflict management.
- Stiffness in hiring staff.
- Excessive bureaucratic burden on teachers.
8.2.3. Oportunidades
- Protocolos com tecido empresarial e outras instituições de ensino superior.
- Protocolos com Universidades de Língua Oficial Portuguesa e Países do Leste Europeu.
- Capacidade de adaptação à mudança.
- Desenvolvimento das tecnologias de informação e de ferramentas informáticas de gestão do curso e da respectiva
qualidade.
8.2.3. Opportunities
- Arrangements with private businesses and other institutions of higher education.
- Arrangements with Universities of Portuguese Speaking Countries and Eastern Europe.
- Ability to adapt to change.
- Development of information technologies and software tools for course management and the quality.
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8.2.4. Constrangimentos
- Depressão económica regional e nacional.
8.2.4. Threats
- Regional and national economic crisis.

8.3. Recursos materiais e parcerias
8.3.1. Pontos fortes
- Instalações apropriadas para o desenvolvimento de investigação com o acompanhamento de docentes.
- Instalações comuns de apoio e biblioteca.
- Recursos técnicos.
- Tradição de parceria com as universidades polacas de referência.
- Acordos com várias empresas e instituições da região:Universidade de Valladolid, Assinado em 14 de Dezembro de
2007;Câmara Municipal de Panamacor, Assinado em 30 de Abril de 1999; INSTITUTO PORTUGUÊS DO PATRIMÓNIO
ARQUITECTÓNICO, Assinado em 30 de Abril de 1999;CÂMARA MUNICIPAL DE Stª COMBA DÃO, Assinado em 30 de
Abril de 2004;CÂMARA MUNICIPAL DO SABUGAL, Assinado em 18 de Outubro de 2006;ENFORCE – ENGENHARIA DA
ENERGIA, S.A., Assinado em 31 de Março de 2009; CRAPTUR – APARTAMENTOS TURÍSTICOS UNIPESSOAL, LDA,
Assinado em 19 de Setembro de 2009; K-KONSULT LTD K- ECOSYSTEMS LTD/K-WIND LTD, Assinado em 26 de Julho
de 2010 ;ASSOCIAÇÃO DOS INDUSTRIAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, Assinado em 02 de
Novembro de 2010.
8.3.1. Strengths
- Suitable facilities for research development with the help of teachers.
- Common support facilities and library.
- Tecnical Resources.
- Partnership tradition with several of the best Polish Architecture Universities.
- Agreements with some companies and institutions of the region: Universidade de Valladolid, Assinado em 14 de
Dezembro de 2007;CÂMARA MUNICIPAL DE PENAMACOR, Assinado em 30 de Abril de 1999; INSTITUTO PORTUGUÊS
DO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO, Assinado em 30 de Abril de 1999;CÂMARA MUNICIPAL DE stª COMBA DÃO,
Assinado em 30 de Abril de 2004;CÂMARA MUNICIPAL DO SABUGAL, Assinado em 18 de Outubro de 2006;ENFORCE –
ENGENHARIA DA ENERGIA, S.A., Assinado em 31 de Março de 2009; CRAPTUR – APARTAMENTOS TURÍSTICOS
UNIPESSOAL, LDA, Assinado em 19 de Setembro de 2009; K-KONSULT LTD K- ECOSYSTEMS LTD/K-WIND LTD,
Assinado em 26 de Julho de 2010 ;ASSOCIAÇÃO DOS INDUSTRIAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS,
Assinado em 02 de Novembro de 2010.
8.3.2. Pontos fracos
- Condução estratégica da actividade científica
- Poucas parcerias nacionais ou internacionais com o tecido empresarial ou universitário.
- Não actualização periódica de equipamentos científicos de investigação.
- Restrições financeiras.
- Estratégia de investimento.
8.3.2. Weaknesses
- Strategic guidance of the scientific activity.
- Few national or international partnerships with business and universities.
- No regular updating of scientific equipment for research.
- Strong Financial constraints.
- Investment strategy.
8.3.3. Oportunidades
- Projectos da FCT ou outros.
- Mobilidade de estudantes e professores.
- Desenvolvimento regional.
- Sinergias na colaboração com os Institutos Politécnicos e com as Universidades Espanholas na vizinhança.

8.3.3. Opportunities
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- Projects of the Scientific and technology Portuguese Foundation or other.
- Mobility of students and teachers.
- Regional development.
- Collaboration synergies with the polytechnics of the region and Spanish Institutions near Covilhã.
8.3.4. Constrangimentos
- Depressão económica.
8.3.4. Threats
- Economic crisis.

8.4 Pessoal docente e não docente
8.4.1. Pontos fortes
-Formação em áreas inovadoras e afins da arquitectura.
-Dinâmico apostado num ensino de qualidade e aberto à sociedade (em colaboração com as universidades e empresas
com quem o departamento tem acordos de parceria), com a realização continua de vários seminários.
-Jovem inter-disciplinar, tornando o curso abrangente e dinâmico, empenhado no aprofundar do processo de Bolonha,
e onde, para além de mostrarem grande disponibilidade no acompanhamento de estudantes, estão também inseridos
em centros de investigação cientifica com a classificação de bom ou muito bom;
-Apostado no estabelecimento de uma rede de ensino/investigação com o estabelecimento de parcerias e intercâmbio
forte de estudantes e docentes (ERASMUS, Santander – Brasil e EUA, Estágios IAESTE, Diploma Duplo com Gdansk;
integração na região, com consultadoria e prestação de serviços com Freguesia e Câmaras, da região;
-Cultura de rigor e de excelência.
8.4.1. Strengths
-Innovative training in architecture and related areas.
-Dynamic , bet in a quality education and open to society (in collaboration with universities and companies with which
the Department has partnership agreements, holding several workshops; young and inter-disciplinary, making the
course comprehensive and dynamic, committed to the deepening of the Bologna process, and where, in addition to
showing great availability to help students, is also inserted into scientific research centers with the rating of good or
very good.
- Aiming to build a network of teaching/research with strong partnerships and exchanges of academic staff and
students (ERASMUS, Santander – Brazil and the USA, internships IAESTE, Double Diploma with Gdansk; good
integration into the the region, given advice to business, and services to the local authoritie.
-Culture of rigor and excellence.
8.4.2. Pontos fracos
-Corpo docente especializado deficitário em certas áreas nucleares da arquitectura.
- Curso muito recente (sete anos), de onde resulta o facto de vários docentes estarem a terminar a sua especialização
em certas áreas nucleares da arquitectura.
- Ausência de centro de investigação próprio.
- Restrições orçamentais, que pesa embora o grande esforço da instituição, impedem uma maior investigação e a
contratação de docentes altamente especializados em áreas muito competitivas da arquitectura, sendo como tal
necessária a sua formação, o que leva tempo.
- Inércia de alguns professores na aplicação dos princípios de Bolonha, visto que as mudanças para este novo
paradigma são ainda muito recentes.
- Carência de pessoal técnico.
- Ausência de formação do pessoal não docente.
8.4.2. Weaknesses
-Specialized teachers deficit of in a few core areas of architecture.
- Very recent course (seven years), so several teachers are finished his specialization in certain core areas of
architecture.
- Absence of own research centre.
- Budgetary constraints, which, although great effort of the institution, prevent further research and hiring teachers
highly specialized in very competitive areas of architecture, and as such required training, which takes time.
- Inertia of some teachers in the application of the principles of Bologna, since the change to this new paradigm is still
very recent.
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- Lack of technical staff.
- Lack of training of non-teaching staff.
- Some teatchers are doing they PhD.
8.4.3. Oportunidades
- Proximidade com Espanha e com algumas das suas Universidades de referência (Salamanca, Valladolid), o que pode
potenciar a criação de massa critica necessária para a investigação.- Reforçar a qualidade e a relevância das
formações.
- Estímulo à empregabilidade.
- Reforço da internacionalização.
- Riqueza patrimonial e paisagística da região e em particular da cidade com um vasto património no âmbito da
arqueologia industrial e termal.
- Financiamentos internacionais nas áreas de energias alternativas, sustentabilidade e turismo, com programas
especiais para zonas deprimidas e fronteiriças.
- Único pólo universitário de arquitectura numa vasta região que necessita de certos serviços altamente especializados
e que têm vindo a ser paulatinamente solicitados ao departamento por parte, quer de autarquias quer de empresas
locais, em parcerias que se têm vindo a reforçar.

8.4.3. Opportunities
- Proximity to Spain and with some of their universities (Salamanca, Valladolid), which can promote the creation of
critical mass needed for research. - Improving quality and relevance of training.
- Incentives to employability.
- Reinforcement of the internationalization.
- City and region with a vast heritage richness (building and landscape), especially in thermal resources and buildings,
and in industrial archaeology.
- International investment programs to the investigation on alternative energies, sustainable construction, planning and
tourism, with special programs for depressed areas on the borders of the countries.
- The only Architecture University in a vast region that needs some highly specializing services, which are gradually
being requested to the Department, by either local businesses or local authorities.
8.4.4. Constrangimentos
- Restrições orçamentais na área da investigação e da contratação de pessoal docente e técnico.
- Concorrência de grandes centros de investigação no financiamento de projectos internacionais.
- Redes de conhecimento estabelecidas, onde é difícil penetrar em tão curto espaço de tempo, e assim de estabelecer
rapidamente parcerias de vulto para investigação.
- Legislação rígida.

8.4.4. Threats
- Budgetary restrictions to research and to hiring new staff (technical and to teach).
- Competition from major research centers in the financing of international projects.
- Knowledge networks established where it is difficult to penetrate such a short space of time, and thus quickly
establish major partnerships for research.
- Rigid legislation.

8.5. Estudantes
8.5.1. Pontos fortes
- Alunos sensibilizados para as novas tecnologias de informação.
- Grande número de candidatos.
- Ligação à região.
- Alunos com boa média de entrada.
- Interessados, onde maioritariamente a primeira opção de candidatura é a arquitectura.
8.5.1. Strengths
- Students sensetized for the new technologies of information.
- Large number of candidates.
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- Connection to the region.
- Students with good average.
-Interested, where the majority of the first option is the application architecture.
8.5.2. Pontos fracos
- Alunos não habituados ao ensino de "Bolonha", onde devem participar activamente no processo de aprendizagem.
- Poucos conhecimentos de línguas que não o Português.
- Pouco habituados a participar em palestras e em colóquios extra aulas.
- Muito individualistas.
8.5.2. Weaknesses
- Students not accustomed to teaching "Bologna", which they must participate actively in the learning process.
-Few knowledge of languages other than English.
-Little accustomed to participate in lectures and colloquia extra lessons.
-Very individualistic.
8.5.3. Oportunidades
- Existência de potenciais estudantes com formação pré-bolonha que querem aprofundar a sua formação,
nomeadamente candidatos a mestres, oriundos do ensino politécnico existente na área.
- Grande número de candidatos.
- Apreciável número de detentores de outros níveis de ensino que pretendem fazer a licenciatura.
- Apreciável número de licenciados em outras áreas que pretendem fazer a licenciatura.
- Mercado Espanhol muito próximo, sendo possível incrementar o intercâmbio de alunos.
- Possibilidade de captar alunos estrangeiros e os fixar, sobretudo dos países com quem temos relações privilegiadas
como é a Polónia.
- Possibilidade de aumentar o número de alunos oriundos dos países de língua oficial Portuguesa, nomeadamente com
o Brasil.
8.5.3. Opportunities
- Existence of potential students with formation before Bologna who want to deepen its formation, nominated
candidates the masters, deriving of existing polytechnical education in the area.
- Large number of candidates.
-Appreciable number of holders of other levels of education wanting to do a degree.
-Appreciable number of graduates in other areas who wish to make a Licentiate.
-Spanish market too close, being possible to increase the exchange of students.
-Possibility to attract international students and the fix, especially of the countries with whom we have a special
relationship such as Poland.
-Possibility of increasing the number of students from the Portuguese-speaking countries, particularly Brazil.
8.5.4. Constrangimentos
- Redução do número de estudantes no ensino dos níveis inferiores.
- Crise financeira que leva ao abandono dos estudos.
8.5.4. Threats
-Reducing the number of students in higher education of the lower levels.
-Financial crisis that leads to the abandonment of studies.

8.6. Processos
8.6.1. Pontos fortes
- Universidade jovem e dinâmica.
- Plataformas digitais de aprendizagem e gestão.
- Ambiente positivo na instituição e mobilização de todos os intervenientes.
- Relações inter-pessoais.
-Empenho no desenvolvimento do processo de Bolonha.
8.6.1. Strengths
- New and dynamic University.
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- Digital learning and management platforms.
- Positive environment in the institution and great capability to the mobilization of all the stakeholders.
- Inter-personal relations.
- Commitment to the development of the Bologna process.
8.6.2. Pontos fracos
- Burocracia.
- Serviços Académicos.
- Centralização dos serviços.
8.6.2. Weaknesses
- Bureaucracy.
- Academic Services.
- Centralization of services.
8.6.3. Oportunidades
- Reequipamento.
- Desburocratização.
- Avanços nas tecnologias de informação.
8.6.3. Opportunities
- Retrofitting.
- Bureaucracy reduction.
- Advances in information technology.
8.6.4. Constrangimentos
- Burocracia.
- Inércia e resistência à mudança.
8.6.4. Threats
- Bureaucracy.
- Inertia and resistance to change.

8.7. Resultados
8.7.1. Pontos fortes
- Ligação entre o Ensino Superior e a vida económica, social e cultural da Região.
- Adopção do mérito científico e pedagógico como critério principal de dignificação das carreiras docente e de
investigação.
- Cultura de qualidade e certificação global.
8.7.1. Strengths
- Link between Higher Education and the economic, social and cultural development of the Region.
- Adopt the scientific merit and teaching as the main criterion of dignifying the teaching and research careers.
- Culture of quality and global certification.
8.7.2. Pontos fracos
- Dimensão da Universidade.
- Impacto dos resultados.
8.7.2. Weaknesses
- Size of the University.
- Impact of results.
8.7.3. Oportunidades
- Países do Leste europeu e signatários do Processo de Bolonha.
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- Países de língua oficial portuguesa.
- Projectos científicos financiados.
- Contribuir para o desenvolvimento social e económico da região e país.
- Aplicação dos resultados em medidas de optimização.
- Benefícios económicos a retirar com o avanço na inovação.
8.7.3. Opportunities
- Countries in Eastern Europe and signatory of the Bologna Process.
- Portuguese Speaking Countries.
- Scientific Projects funded.
- Contribute to the social and economic development of the region and country.
- Implementation of measures to optimize results.
- Economic benefits to be drawn with the advancement in innovation.
8.7.4. Constrangimentos
- Demografia da Região.
- Tecido empresarial da região.
- Universidade regional e interior.
- Conjuntura económica e social na região e no País.
- Ausência de políticas públicas que estimulem a investigação e a interacção com o tecido social e
empresarial.
- Tecido empresarial da região frágil e pouco sensibilizado para a I&D.
8.7.4. Threats
- Region Demographic.
- Region Industry.
- Inner and Regional University.
- Economic and Social Situation in the region and in the country.
- Lack of public policies to stimulate research and interaction with the social and business environment.
- Region's industry fragile with little awareness of R & D.

9. Proposta de acções de melhoria
9.1. Missão e objectivos
9.1.1. Debilidades
- Baixos Índices de mobilidade inter-institucional.
- Défice de massa crítica interna.
9.1.1. Weaknesses
- Low index of inter-institutional mobility.
- Deficit of internal critical mass.
9.1.2. Proposta de melhoria
- Incentivos financeiros à mobilidade.
- Participação de maior número de docentes muito graduados externos à UBI.
- Promoção de contactos com investigadores de outras instituições nacionais e estrangeiras.
- Fomentar a submissão de projectos, estimulando parcerias.
- Contributo para o “ranking European Innovation Scoreboard”.
9.1.2. Improvement proposal
- Financial incentives to mobility.
- Achieving greater number of very senior teachers from outside the UBI.
- Promotion of contacts with researchers from other national and foreign countries.
- Encourage the submission of projects, to promote partnerships.
- Ranking European Innovation Scoreboard contribution.
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9.1.3. Tempo de implementação da medida
- Contínua.
9.1.3. Implementation time
- Continous.
9.1.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
- Média.
9.1.4. Priority (High, Medium, Low)
- Medium.
9.1.5. Indicador de implementação
- Contabilização de projectos realizados e aprovados.
- Contabilização de artigos publicados com investigadores externos.
- Contabilização de docentes em programas de mobilidade.
9.1.5. Implementation marker
- Accounting of projects approved and implemented.
- Accounting published articles with external researchers.
- Accounting teachers in mobility programs.

9.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade.
9.2.1. Debilidades
- Organização em consolidação.
- Sistemas de garantia da qualidade em implementação.
9.2.1. Weaknesses
- Organization still in consolidation.
- Lack of quality assurance systems.
9.2.2. Proposta de melhoria
- Implementação de um sistema de garantia de qualidade.
- Discussão científica entre os intervenientes (Comissão de Curso, orientadores e orientados).
9.2.2. Improvement proposal
- Implementation of a quality assurance system.
- Discussion between all the scientific stakeholders (Course Committee, counselors and targeted).
9.2.3. Tempo de implementação da medida
- Contínua.
9.2.3. Improvement proposal
- Continuos.
9.2.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
- Média.
9.2.4. Priority (High, Medium, Low)
- Médium.
9.2.5. Indicador de implementação
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- Inquéritos.
- Sucesso escolar.
- Número de publicações com relevância económica.
9.2.5. Implementation marker
- Surveys.
- School success.
- Number of publications with economic relevance.

9.3 Recursos materiais e parcerias
9.3.1. Debilidades
- Equipamentos a necessitarem de renovação.
- Parcerias em pequeno número.
9.3.1. Weaknesses
- Equipment to require renewal.
- Few partnerships.
9.3.2. Proposta de melhoria
- Aquisição dos equipamentos novos.
- Actualização de equipamentos.
- Incrementar parcerias com os PALOP´s, Países do leste Europeu e do Norte da Europa.
9.3.2. Improvement proposal
- Acquisition of new equipment.
- Equipment upgrading.
- Enhance partnerships with the countries of North and Eastern Europeand and with PALOP's (Countries of Portuguese
Official Language).
9.3.3. Tempo de implementação da medida
- Contínua.
9.3.3. Implementation time
- Continuos.
9.3.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
- Alta
9.3.4. Priority (High, Medium, Low)
- High
9.3.5. Indicador de implementação
- Número de equipamentos adquiridos e actualizados.
- Número de parcerias realizadas.
9.3.5. Implementation marker
- Number of equipment purchased and updated.
- Number of established partnerships.

9.4. Pessoal docente e não docente
9.4.1. Debilidades
- Formação inadequada do pessoal não docente.
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- Deficit em pessoal em áreas críticas docente e não docente.
- Deficit de investigação.
9.4.1. Weaknesses
- Inadequate training of non-teaching staff.
- Staff deficit in critical areas of teaching and non teaching.
- Investigation deficit.
9.4.2. Proposta de melhoria
- O facto de actualmente o corpo docente ainda não apresentar especialistas nas áreas nucleares de arquitectura está a
ser ultrapassado, com a conclusão do doutoramento de pelo menos 5 dos actuais Assistentes, facto que vem não só:
reforçar a interdisciplinaridade e a aposta em áreas inovadoras da arquitectura e afins como janela de oportunidade
para a investigação em áreas onde actualmente a União Europeia financia a investigação (terceiro Quadro Comunitário
de Apoio); contribuir para que mais investigadores e alunos sejam atraídos e se fixem nesta região, minimizando o
processo de desertificação actualmente em curso; como poderá potenciar a criação de um nicho de empresas e
investigação na área da construção e planeamento sustentável, do turismo, da reabilitação do património industrial e
termal da região, e das energias alternativas.
- Criação de um centro de investigação próprio.
- Contratação de técnicos com formação adequada.
- Formação aos técnicos existentes.
9.4.2. Improvement proposal
- The fact that today the Faculty has not present nuclear experts in the areas of architecture is being exceeded, with
doctoral completion of at least five existing “Assistentes”, which comes not only: enhancing interdisciplinary and the
bet on innovative areas of architecture as a window of opportunity for research in areas where the European Union
currently finances research (third CSF); contribute to attracted and setting more researchers and students to this
region, minimizing the desertification process currently underway; but can potentiate the creation of a niche business
and research in the areas of sustainable planning, construction and tourism, rehabilitation of thermal and industrial
heritage of the region, and alternative energies.
- Creation of a research centre in UBI.
- Recruitment of trained technicians.
- Training to existing technicians staff.
9.4.3. Tempo de implementação da medida
- Contínua.
9.4.3. Implementation time
- Continuos.
9.4.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta.
9.4.4. Priority (High, Medium, Low)
High.
9.4.5. Indicador de implementação
- Número de teses de Doutoramento entregues.
- Número de Projectos de investigação financiados.
- Número de técnicos contratados.
- Número de acções de formação realizadas.
9.4.5. Implementation marker
-Number of PhD theses delivered.
-Number of funded research projects.
- Number of hired technicians.
- Number of training activities.
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9.5. Estudantes
9.5.1. Debilidades
- Dificuldade em fixar estudantes depois de terminada a licenciatura.
- Dificuldades na integração do processo de Bolonha.
- Dificuldades económicas.
9.5.1. Weaknesses
Difficulty in securing students after graduation.
-Difficulties in the integration of the Bologna process.
-Economic difficulties.
9.5.2. Proposta de melhoria
- De forma a divulgar o curso, e aumentar o empreendorismo dos estudantes organizar seminários, cooperar com
empresas, autarquias e universidades (estágios IAEST, a bolsas Santander, Diploma Duplo) e procurar fornecer cursos
visando aumentar a especialização da população (licenciada), da região e assim fixar população.
- Bolsas de Investigação.
- Atrair Bolseiros dos PALOP, de países de Leste Europeu e China.
- Mobilidade de Bolseiros com os Países signatários do acordo de Bolonha.
9.5.2. Improvement proposal
- In order to disseminate the course, and increase the entrepreneurship of students the organization of seminars,
cooperation with enterprises, local authorities and universities (placements IAEST, Santander scholarship, Double
Degree), and seek to provide courses to increase the expertise of the population in the region and to fix population.
- Research Grants.
- Attracting PALOP´s, Eastern Europe and China Fellowships.
- Fellowship mobility with the countries signatories to the Bologna.
9.5.3. Tempo de implementação da medida
- Contínua.
9.5.3. Implementation time
- Continuos.
9.5.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
- Alta.
9.5.4. Priority (High, Medium, Low)
- High.
9.5.5. Indicador de implementação
- Evolução do número de bolsas.
- Aumento de bolseiros oriundos dos PALOP´s, de países de Leste Europeu e China.
- Aumento de mobilidade.
- Número estudantes/empresas que se fixa na região.
9.5.5. Implementation marker
- Number of grants.
- Increase from PALOP's, Eastern European countries and China fellowships.
- Increased mobility.
-Number of students/companies that settles in the region.

9.6. Processos
9.6.1. Debilidades
- Burocracia.
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- Morosidade.
9.6.1. Weaknesses
- Bureaucracy.
- Delays.
9.6.2. Proposta de melhoria
- Empenho.
- Responsabilização.
9.6.2. Improvement proposal
- Commitment.
- Accountability.
9.6.3. Tempo de implementação da medida
- Contínua.
9.6.3. Implementation time
- Continuos.
9.6.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
- Média.
9.6.4. Priority (High, Medium, Low)
- Medium.
9.6.5. Indicador de implementação
- Tempo de decisão.
- Qualidade da decisão.
9.6.5. Implementation marker
- Decision Time.
- Quality of decision.

9.7. Resultados
9.7.1. Debilidades
- Dimensão da Universidade.
- Impacto dos resultados.
- Politicas nacionais de descriminação não positiva do interior.
9.7.1. Weaknesses
- Size of the University.
- Results Impact.
- National policies of no positive discrimination of depress and peripheral regions of the country.
9.7.2. Proposta de melhoria
- Descriminação positiva das Universidades do Interior.
- Aumento no financiamento.
9.7.2. Improvement proposal
- Positive Discrimination of Universities of the Interior.
- Increase in funding.
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9.7.3. Tempo de implementação da medida
- Contínua.
9.7.3. Implementation time
- Continuos.
9.7.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
- Alta.
9.7.4. Priority (High, Medium, Low)
- High.
9.7.5. Indicador de implementação
- Aumento na Procura.
- Financiamento direccionado.
9.7.5. Implementation marker
- Increased Search.
- Funding targeted.
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