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NCE/10/01446 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de
estudos
Apresentação do pedido
Perguntas A1 a A4
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 Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Faculdade de Engenharia
A3. Ciclo de estudos:
Engenharia Civil
A3. Study cycle:
Civil Engineering
A4. Grau:
Mestre (MI)

Perguntas A5 a A10
A5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Engenharia Civil
A5. Main scientific area of the study cycle:
Civil Engineering
A6.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 de Março (CNAEF).
582
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):
10 Semesters
A9. Número de vagas proposto:
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60
A10. Condições de acesso e ingresso:
De acordo com a Portaria 1031/2009 de 10 de Setembro:
Matemática
Física e Química
A10. Entry Requirements:
In acordance with Portaria 1031/2009 of 10 of September:
Mathematics
Physics and Chemistry

Pergunta A11
Pergunta A11
A11. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo de
estudos se estrutura (se aplicável):
Sim (por favor preencha a tabela seguinte 11.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras)

A11.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ... (se aplicável)
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 and minor, or other forms of organization of
alternative paths compatible with the structure of the study cycle (if applicable)
Ramos/Opções/... (se aplicável):

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

Estruturas e Construção
Geotecnia e Ambiente

Structures and Construction
Geotechny and Environment

A12. Estrutura curricular
Anexo I - Estruturas e Construção
A12.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Civil
A12.1. Study Cycle:
Civil Engineering
A12.2. Grau:
Mestre (MI)
A12.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Estruturas e Construção
A12.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Structures and Construction

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*

Construção / Construction
Desenho e topografia / Drawing and topography
Economia e Gestão / Economics and Management
Física / Physics
Geotecnia / Geotechny
Hidráulica e Ambiente / Hydraulics and Environment

CT/CT
DT / DT
EG / EG
F/F
GEO / GEO
HA / HA

42
18
6
6
24
24

0
0
0
0
0
0
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Informática / Computers
Matemática / Mathematics
Mecânica e Estruturas / Mechanics and Structures
Planeamento e Urbanismo / Planning and Urban Design
Química / Chemistry
Construção ou Mecânica e Estruturas / Construction or
Mechanics and Structures
Engenharia Civil / Civil Engineering
(13 Items)

I/I
M/M
ME / ME
PU / PU
Q/Q
CT ou ME / CT
or ME
ECV / ECV

6
36
60
12
6

0
0
0
0
0

0

18

42
282

0
18

Anexo I - Geotecnia e Ambiente
A12.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Civil
A12.1. Study Cycle:
Civil Engineering
A12.2. Grau:
Mestre (MI)
A12.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Geotecnia e Ambiente
A12.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Geotechny and Environment

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

Construção / Construction
Desenho e topografia / Drawing and topography
Economia e Gestão / Economics and Management
Física / Physics
Geotecnia / Geotechnics
Hidráulica e Ambiente / Hydraulics and Environment
Informática / Computers
Matemática / Mathematics
Mecânica e Estruturas / Mechanics and Structures
Planeamento e Urbanismo / Planning and Urban Design
Química / Chemistry
Geotecnia ou Hidráulica e Ambiente ou Planeamento e Urbanismo /
Geotechny or Hydraulics and Environment or Planning and Urban Design
Dissertação ou Projecto / Dissertation or Project
(13 Items)

CT / CT
DT / DT
EG / EG
F/F
G/G
HA / HA
I/I
M/M
ME / ME
PU / PU
Q/Q
G ou HA ou PU /
G or HA or PU
ECV / ECV

ECTS Obrigatórios / ECTS Optativos* /
Mandatory ECTS
Optional ECTS*
36
18
6
6
30
36
6
36
48
12
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

18

42
282

0
18

Perguntas A13 e A14
A13. Regime de funcionamento:
Diurno
A13.1. Se outro, especifique:
<sem resposta>
A13.1. If other, specify:
<no answer>
A14. Observações:
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Tendo em conta o Artigo 19º do Decreto-Lei 74 de 2006, o Departamento de Engenharia Civil e Arquitectura da UBI
(DECA-UBI) decidiu organizar o ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Engenharia Civil (MEC), com 300
ECTS e 5 anos de duração, com duas Opções: “Estruturas e Construção” e “Geotecnia e Ambiente”, assegurando que
o estudante adquira uma especialização de natureza académica com recurso à actividade de investigação, de inovação
ou de aprofundamento de competências profissionais.
O ciclo de estudos integrado proposto é constituído por um tronco comum com 37 UC e 3 UC obrigatórias em cada
opção, num total de 240 ECTS e, por duas opções com 3 unidades curriculares que decorrerão em simultâneo com a
dissertação de Mestrado num total de 60 unidades de crédito ECTS.
As duas opções propostas nas áreas de “Estruturas e Construção” e “Geotecnia e Ambiente”, já se encontram
previstas no 2º Ciclo de Estudos em Engenharia Civil actualmente em funcionamento no DECA-UBI, do qual tem
resultado um número crescente de dissertações de mestrado e trabalhos de investigação.
O ciclo de estudos proposto integra:
i) Componente académica do Mestrado Integrado, constituída por um conjunto organizado de unidades curriculares,
num total de 86% do total dos créditos do ciclo de estudos; 14% dos quais correspondem a 7 unidades curriculares de
natureza nuclear avançada de modo a que, além de complementarem a formação dos 6 primeiros semestres
correspondentes a 180 créditos do ciclo de estudos integrado em Engenharia Civil, possam servir de transição para as
restantes 6 unidades curriculares de natureza nuclear especializada (12% do total de créditos) que poderão ser na
opção de “Estruturas e Construção” ou na opção de “Geotecnia e Ambiente”.
ii) Dissertação de natureza científica ou de um Projecto, originais e especialmente realizados para este fim, a que
corresponde 14% do total dos créditos do Mestrado Integrado e que visam desenvolver a capacidade de realização
autónoma de I&D e/ou de realização de projectos que permitam integrar e aplicar os conhecimentos adquiridos na
componente académica do Mestrado.
Neste modelo de ciclo de estudos integrado, será conferido o grau de licenciado em Ciências da Engenharia –
Engenharia Civil aos estudantes que completem 180 créditos ECTS, correspondentes aos primeiros seis semestres
curriculares, como previsto no Decreto-Lei 74 de 2006. Tal grau, insuficiente para permitir a atribuição de um diploma
profissionalizante como é reconhecido em Portugal e na EU, permitirá no entanto a mobilidade dos estudantes entre
os estabelecimentos de ensino superior, como é pretendido com a Declaração de Bolonha. Para o exercício pleno da
profissão na área da Engenharia Civil os estudantes deverão completar o ciclo de estudos integrado proposto, além
dos 180 créditos dos 6 primeiros semestres, tal como é exigido pela Ordem dos Engenheiros (OE) para reconhecer as
competências identicas às dos antigos licenciados (5 anos)-300 ECTS.
A14. Observations:
Regarding the Art. 19º of the Decree-Law 74 of 2006, the Department of Civil Engineering and Architecture of UBI
(DECA-UBI) has decided to organize the present graduate cycle of studies conducing to the degree of Master in Civil
Engineering (MsCEE), with 300 ECTS credit units, 5 years of duration and two options: “Structures and Construction”
and “Geotechny and Environment”. This cycle of studies pretends to assure that the student acquires a specialization
of academic nature, recurring to the investigation or innovation activity, or to the deepening of professional
competences.
The proposed integrated cycle of studies consists of a core curriculum with 37 curricular units and 3 mandatory
curricular units in each option of the course, in total of 240 ECTS credit units, and two options with 3 curricular units
that will be held simultaneously with the Master's thesis for a total of 60 ECTS credit units.
Two options are proposed: "Structures and Construction" and "Geotechnical and Environment". These options are
already provided in the 2nd cycle of studies in Civil Engineering currently operating in DECA-UBI, which has resulted
in an increasing number of Master's thesis and research works.
The cycle of studies contemplates:
i) Master’s academic component, formed by an organized set of curricular units, up to 86% of the total of credits of the
cycle of studies; 14% of which correspond to 7 curricular units of advanced nuclear nature so that, besides completing
the formation in 1st cycle Civil Engineering, may serve as transition to the remaining 6 curricular units of specialized
nuclear nature (12% of the total of credits) that could be in the option of “Structures and Construction” or in the option
of “Geotechny and Environment”.
ii) Dissertation of scientific nature or of a Project, original and especially performed for this purpose, corresponding to
14% of the total of credits of the cycle of studies and aiming to develop the ability of autonomous execution of R&D
and/or of execution of projects that allow to integrate and to adapt the achieved knowledge in the Master’s academic
component.
In this model of integrated cycle of studies, the degree in Engineering Science - Civil Engineering will be conferred to
the students who complete 180 ECTS credit units, corresponding to the first six semesters, as provided for in DecreeLaw 74 of 2006. Such a degree is insufficient to allow the allocation of a vocational diploma as recognized in Portugal
and the European Union. However, this degree allows the mobility of students between institutions of higher
education, as is sought by the Bologna Declaration. For the full exercise of the profession in the area of Civil
Engineering, students must complete the proposed integrated cycle of studies proposed, in addition to 180 credits of
the first 6 semesters, as required by the Engineers to recognize the skills identical to those of older graduates (5 years)
- 300 ECTS.

Instrução do pedido
1. Formalização do pedido
1.1. Deliberações
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Anexo II - Conselho Científico da Faculdade de Engenharia
1.1.1. Órgão ouvido:
Conselho Científico da Faculdade de Engenharia
1.1.2. Cópia de acta (ou extrato de acta) ou deliberação deste orgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
1.1.2._Acta do Conselho Científico da Faculdade.pdf
Anexo II - Conselho Pedagógico da Faculdade de Engenharia
1.1.1. Órgão ouvido:
Conselho Pedagógico da Faculdade de Engenharia
1.1.2. Cópia de acta (ou extrato de acta) ou deliberação deste orgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
1.1.2._Acta do Conselho Pedagógico da Faculdade.pdf
1.2. Docente responsável
1.2. Docente responsável pela coordenação da implementação do ciclo de estudos
A respectiva ficha curricular deve ser apresentada no Anexo V.
Cristina Maria Sena Fael

2. Plano de estudos
Anexo III - Estruturas e Construção - 1º ano / 1º semestre
2.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Civil
2.1. Study Cycle:
Civil Engineering
2.2. Grau:
Mestre (MI)
2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Estruturas e Construção
2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Structures and Construction
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano / 1º semestre
2.4. Curricular year/semester/trimester:
1 st year / 1st semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular Units

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

Álgebra Linear / Linear Algebra

M/M

Cálculo I / Calculus I

M/M

Introdução à Engenharia Civil e ao Desenho
Técnico / Introduction to Civil Engineering and
Technical Drawing
Introdução à Programação / Introduction to
Computer Programming
Química / Chemistry

DT / DT
I/I
Q/Q

Semestral
160
/ Semester
Semestral
160
/ Semester
Semestral
160
/ Semester
Semestral
160
/ Semester
Semestral
160
/ Semester

TP-64

6

TP-64

6

PL-32; T-32

6

PL-32; T-32

6

PL-32; T-32

6

(5 Items)
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Anexo III - Estruturas e Construção - 1º Ano / 2º Semestre
2.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Civil
2.1. Study Cycle:
Civil Engineering
2.2. Grau:
Mestre (MI)
2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Estruturas e Construção
2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Structures and Construction
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano / 2º Semestre
2.4. Curricular year/semester/trimester:
1 st Year / 2 st Semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular
Units

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

Cálculo II / Calculus II

M/M

Desenho para Engenharia Civil /
DT / DT
Technical Drawing for Civil Engineering
Estática / Statics
Materiais de Construção I /
Construction Materials I
Mecânica e Ondas / Mechanics and
Waves
(5 Items)

ME / ME
CT / CT
F/F

Semestral /
Semester
Semestral /
Semester
Semestral /
Semester
Semestral /
Semester
Semestral /
Semester

Observações /
ECTS Observations
(5)

160

TP-64

6

160

PL-48; T-16

6

160

PL-32; T-32

6

160

PL-16; T-16;TP-32

6

160

T-32; TP-32

6

Anexo III - Estruturas e Construção - 2º Ano / 1º Semestre
2.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Civil
2.1. Study Cycle:
Civil Engineering
2.2. Grau:
Mestre (MI)
2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Estruturas e Construção
2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Structures and Construction
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano / 1º Semestre
2.4. Curricular year/semester/trimester:
2 nd Year / 1 st Semester
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2.5. Plano de Estudos / Study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Cálculo III / Calculus IIII

M/M

Geologia de Engenharia / Geology
for Engineers
Mecânica dos Sólidos Contínuos /
Solid Mechanics
Planeamento Regional e Urbano /
Regional and Urban Planning
Topografia / Topography

GEO / GEO
ME / ME
PU / PU
DT / DT

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

Observações /
ECTS Observations
(5)

160

TP-64

6

160

PL-32; T-32

6

160

T-32; TP-32

6

160

T-32; TP-32

6

160

OT-16; PL-16; T-16;
TP-16

6

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

(5 Items)

Anexo III - Estruturas e Construção - 2º Ano /2º Semestre
2.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Civil
2.1. Study Cycle:
Civil Engineering
2.2. Grau:
Mestre (MI)
2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Estruturas e Construção
2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Structures and Construction
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano /2º Semestre
2.4. Curricular year/semester/trimester:
2 nd Year / 2 nd Semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Economia e Gestão /
Economics and Management

EG /EG

Hidráulica I / Hydraulics I

HA / HA

Matemática Computacional /
Computer Mathematics
Probalidades e Estatística /
Probability and Statistics
Resistência dos Materiais I /
Strength of the Materials I
(5 Items)

M/M
M/M
ME / ME

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

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS

160

TP-64

6

160

TP-64

6

160

TP-64

6

160

TP-64

6

160

PL-32; T-32

6

Observações /
Observations (5)

Anexo III - Estruturas e Construção - 3º Ano / 1º Semestre
2.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Civil
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2.1. Study Cycle:
Civil Engineering
2.2. Grau:
Mestre (MI)
2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Estruturas e Construção
2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Structures and Construction
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Ano / 1º Semestre
2.4. Curricular year/semester/trimester:
3 th Year / 1 st Semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Hidráulica II / Hydraulics II

HA / HA

Materiais de Construção II /
Construction Materials II
Mecânica dos Solos I / Soil
Mechanics I
Resistência dos Materiais II /
Strength of the Materials II
Tecnologia da Construção /
Building Construction Technology
(5 Items)

CT /CT
GEO / GEO
ME / ME
CT / CT

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

Observações /
ECTS Observations
(5)

160

TP-64

6

160

PL-16; T-16; TP-32

6

160

PL-16; T-32; TP-16

6

160

PL-32; T-32

6

160

PL-32; T-32

6

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

Anexo III - Estruturas e Construção - 3º Ano / 2º Semestre
2.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Civil
2.1. Study Cycle:
Civil Engineering
2.2. Grau:
Mestre (MI)
2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Estruturas e Construção
2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Structures and Construction
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Ano / 2º Semestre
2.4. Curricular year/semester/trimester:
3 th Year / 2 nd Semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan
Área Científica /
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=7aa6a6b0-c0e6-3331-8211-4ce507637a0b&formId=2360437e-052a-7e62-376d-4ce8…
8/182

26/07/2017

NCE/10/01446 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

Unidades Curriculares / Curricular Units Área Científica /
Duração /
Scientific Area (1) Duration
(2)
Abastecimento e Drenagem de Águas /
Water Distribution and Drainage Systems

HA / HA

Betão Estrutural I / Structural Concrete I

CT / CT

Direcção e Gestão de Obras / Construction
CT / CT
Management
Estruturas I / Structures I

ME / ME

Vias de Comunicação / Roads

PU / PU

Semestral /
Semester
Semestral /
Semester
Semestral /
Semester
Semestral /
Semester
Semestral /
Semester

Horas Trabalho / Horas Contacto / ECTS Observações
Working Hours (3) Contact Hours (4)
/
Observations
(5)
160

PL-32; T-32

6

160

PL-32; T-32

6

160

PL-32; T-32

6

160

PL-16; T-48

6

160

T-32; TP-32

6

(5 Items)

Anexo III - Estruturas e Construção - 4º Ano / 1º Semestre
2.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Civil
2.1. Study Cycle:
Civil Engineering
2.2. Grau:
Mestre (MI)
2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Estruturas e Construção
2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Structures and Construction
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º Ano / 1º Semestre
2.4. Curricular year/semester/trimester:
4 th / 1st Semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular Área Científica /
Units
Scientific Area (1)
Estruturas II / Structures II
Betão Estrutural II / Structural
Concrete II
Estruturas Metálicas / Metallic
Structures
Hidrologia e Recursos Hídricos /
Hydrology and Water Resources
Mecânica dos Solos II / Soil
Mechanics II
(5 Items)

ME /ME
ME /ME
ME / ME
HA / HA
GEO / GEO

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

Observações /
ECTS Observations
(5)

160

PL-16; T-48

6

160

PL-32; T-32

6

160

T-32; TP-32

6

160

PL-32; T-32

6

160

PL-32; T-32

6

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

Anexo III - Estruturas e Construção - 4º Ano / 2º Semestre
2.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Civil
2.1. Study Cycle:
Civil Engineering
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2.2. Grau:
Mestre (MI)
2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Estruturas e Construção
2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Structures and Construction
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º Ano / 2º Semestre
2.4. Curricular year/semester/trimester:
4 th Year / 2 nd Semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular
Units
Betão Pré-esforçado / Prestressed
Concrete
Dinâmica e Engenharia Sísmica /
Dynamic and Seismic Engineering
Física das Construções / Building
Physics
Fundações / Foundations
Patologia da Construção /
Construction Pathology
(5 Items)

Área Científica /
Scientific Area (1)
ME / ME
ME / ME
CT / CT
GEO / GEO
CT / CT

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

Observações /
ECTS Observations
(5)

160

PL-16; T-48

6

160

PL-32; T-32

6

160

PL-32; T-32

6

160

PL-16;T-32;TP-16

6

160

PL-32; T-32

6

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

Anexo III - Estruturas e Construção - 5º Ano / 1º Semestre
2.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Civil
2.1. Study Cycle:
Civil Engineering
2.2. Grau:
Mestre (MI)
2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Estruturas e Construção
2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Structures and Construction
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º Ano / 1º Semestre
2.4. Curricular year/semester/trimester:
5 th Year / 1 st Semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular Units

Área Científica / Duração / Horas Trabalho / Horas Contacto / ECTS Observações
Scientific Area
Duration Working Hours
Contact Hours
/
(1)
(2)
(3)
(4)
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Observations
(5)
Avaliação, Qualidade e Reabilitação de Edifícios
/ Evaluation, Quality and Rehabilitation of
CT / CT
Buildings
Durabilidade dos Materiais de Construção /
CT / CT
Durability of Construction Materials
Estruturas Especiais / Special Structures

ME / ME

Estruturas Laminares / Laminar Structures

ME / ME

Estudo e Aplicação de Betões Especiais / Mix
Design and Application of Special Concretes

CT / CT

Reabilitação Estrutural / Structural Rehabilitation ME / ME
Seminário em Estruturas / Seminar on Structures ME / ME
Tecnologia de Sistemas Construtivos /
Technology of Construction Systems
(8 Items)

CT / CT

Semestral /
160
Semester
Semestral /
Semester
Semestral /
Semester
Semestral /
Semester
Semestral /
Semester
Semestral /
Semester
Semestral /
Semester
Semestral /
Semester

PL-32;TP-32

6

160

PL-32;TP-32

6

160

T-48; TP-16

6

160

T-32; PL-32

6

160

TP-64

6

160

T-32; TP-32

6

160

S-32;T-32

6

160

PL-32; T-32

6

Optativa /
Optional
Optativa /
Optional
Optativa /
Optional
Optativa /
Optional
Optativa /
Optional
Optativa /
Optional
Optativa /
Optional
Optativa /
Optional

Anexo III - Estruturas e Construção - 5º Ano
2.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Civil
2.1. Study Cycle:
Civil Engineering
2.2. Grau:
Mestre (MI)
2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Estruturas e Construção
2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Structures and Construction
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º Ano
2.4. Curricular year/semester/trimester:
5 th Year

2.5. Plano de Estudos / Study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units
Dissertação ou Projecto /
Dissertation or Project
(1 Item)

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS

ECV / ECV

Anual /
Annual

1120

OT-32

42

Observações /
Observations (5)

Anexo III - Geotecnia e Ambiente - 1º Ano / 1º Semestre
2.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Civil
2.1. Study Cycle:
Civil Engineering
2.2. Grau:
Mestre (MI)
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2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Geotecnia e Ambiente
2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Geotechny and Environment
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano / 1º Semestre
2.4. Curricular year/semester/trimester:
1 st Year / 1 st Semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular Units

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

Álgebra Linear / Linear Algebra

M/M

Cálculo I / Calculus I

M/M

Introdução à Engenharia Civil e ao Desenho
Técnico / Introduction to Civil Engineering and
Technical Drawing
Introdução à Programação / Introduction to
Computer Programming
Química / Chemistry

Semestral
160
/ Semester
Semestral
160
/ Semester
Semestral
160
/ Semester

DT / DT

Semestral
160
/ Semester
Semestral
160
/ Semester

I/I
Q/Q

TP-64

6

TP-64

6

PL-32; T-32

6

PL-32; T-32

6

PL-32; T-32

6

(5 Items)

Anexo III - Geotecnia e Ambiente - 1º Ano / 2 º Semestre
2.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Civil
2.1. Study Cycle:
Civil Engineering
2.2. Grau:
Mestre (MI)
2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Geotecnia e Ambiente
2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Geotechny and Environment
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano / 2 º Semestre
2.4. Curricular year/semester/trimester:
1 st Year / 2 nd Semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular
Units

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

Cálculo II / Calculus II

M/M

Semestral /
Semester

160

TP-64

Observações /
ECTS Observations
(5)
6
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DT / DT
Desenho para Engenharia Civil /
Technical Drawing for Civil Engineering
Estática /Statics

ME / ME

Materiais de Construção I /
Construction Materials I
Mecânica e Ondas / Mechanics and
Waves
(5 Items)

CT / CT
F/F

Semestral /
Semester
Semestral /
Semester
Semestral /
Semester
Semestral /
Semester

160

PL-48; T-16

6

160

PL-32; T-32

6

160

PL-16;T-16;TP-32

6

160

T-32;TP-32

6

Anexo III - Geotecnia e Ambiente - 2º Ano / 1º Semestre
2.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Civil
2.1. Study Cycle:
Civil Engineering
2.2. Grau:
Mestre (MI)
2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Geotecnia e Ambiente
2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Geotechny and Environment
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano / 1º Semestre
2.4. Curricular year/semester/trimester:
2 nd Year / 1 st Semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Cálculo III / Calculus IIII

M/M

Geologia de Engenharia / Geology
for Engineers
Mecânica dos Sólidos Contínuos /
Solid Mechanics
Planeamento Regional e Urbano /
Regional and Urban Planning
Topografia / Topography

GEO / GEO
ME /ME
PU /PU
DT / DT

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

Observações /
ECTS Observations
(5)

160

TP-64

6

160

PL-32; T-32

6

160

T-32;TP-32

6

160

T-32;TP-32

6

160

OT-16;PL-16;T16;TP-16

6

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

(5 Items)

Anexo III - Geotecnia e Ambiente - 2º Ano / 2º Semestre
2.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Civil
2.1. Study Cycle:
Civil Engineering
2.2. Grau:
Mestre (MI)
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2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Geotecnia e Ambiente
2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Geotechny and Environment
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano / 2º Semestre
2.4. Curricular year/semester/trimester:
2 nd Year / 2 nd Semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Economia e Gestão /
Economics and Management

EG / EG

Hidráulica I / Hydraulics I

HA / HA

Matemática Computacional /
Computer Mathematics
Probalidades e Estatística /
Probability and Statistics
Resistência dos Materiais I /
Strength of the Materials I
(5 Items)

M/M
M /M
ME / ME

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

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS

160

TP-64

6

160

TP-64

6

160

TP-64

6

160

TP-64

6

160

PL-32;T-32

6

Observações /
Observations (5)

Anexo III - Geotecnia e Ambiente - 3º Ano / 1º Semestre
2.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Civil
2.1. Study Cycle:
Civil Engineering
2.2. Grau:
Mestre (MI)
2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Geotecnia e Ambiente
2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Geotechny and Environment
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Ano / 1º Semestre
2.4. Curricular year/semester/trimester:
3 th Year / 1 st Semestre

2.5. Plano de Estudos / Study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Hidráulica II / Hydraulics II

HA / HA

Materiais de Construção II /
Construction Materials II
Mecânica dos Solos I / Soil

CT / CT
GEO / GEO

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

Observações /
ECTS Observations
(5)

160

TP-64

6

160

PL-16;T-16;TP-32

6

160

PL-16; T-32;TP-16

6

Duração /
Horas Trabalho /
Duration (2) Working Hours (3)
Semestral /
Semester
Semestral /
Semester
Semestral /
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ME / ME
CT / CT

Semester
Semestral /
Semester
Semestral /
Semester

160

PL-32;T-32

6

160

PL-32;T-32

6

Anexo III - Geotecnia e Ambiente - 3º Ano / 2º Semestre
2.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Civil
2.1. Study Cycle:
Civil Engineering
2.2. Grau:
Mestre (MI)
2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Geotecnia e Ambiente
2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Geotechny and Environment
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Ano / 2º Semestre
2.4. Curricular year/semester/trimester:
3 th Year / 2 nd Semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular Units

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

Abastecimento e Drenagem de Águas /
Water Distribution and Drainage Systems

HA / HA

Betão Estrutural I / Structural Concrete I

CT / CT

Direcção e Gestão de Obras / Construction
CT / CT
Management
Estruturas I / Structures I

ME / ME

Vias de Comunicação / Roads

PU / PU

Semestral /
Semester
Semestral /
Semester
Semestral /
Semester
Semestral /
Semester
Semestral /
Semester

Observações
Horas Trabalho / Horas Contacto /
/
ECTS
Working Hours (3) Contact Hours (4)
Observations
(5)
160

PL-32;T-32

6

160

PL-32;T-32

6

160

PL-32;T-32

6

160

PL-16;T-48

6

160

T-32;TP-32

6

(5 Items)

Anexo III - Geotecnia e Ambiente - 4º Ano / 1º Semestre
2.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Civil
2.1. Study Cycle:
Civil Engineering
2.2. Grau:
Mestre (MI)
2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Geotecnia e Ambiente
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2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Geotechny and Environment
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º Ano / 1º Semestre
2.4. Curricular year/semester/trimester:
4 th Year / 1 st Semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular Área Científica /
Units
Scientific Area (1)
Estruturas II / Structures II

ME / ME

Betão Estrutural II / Structural
Concrete II
Estruturas Metálicas / Metallic
Structures
Hidrologia e Recursos Hídricos /
Hydrology and Water Resourses
Mecânica dos Solos II / Soil
Mechanics II
(5 Items)

ME / ME
ME / ME
HA / HA
GEO / GEO

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

Observações /
ECTS Observations
(5)

160

PL-16;T-48

6

160

PL-32;T-32

6

160

T-32;TP-32

6

160

PL-32;T-32

6

160

PL-32;T-32

6

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

Anexo III - Geotecnia e Ambiente - 4º Ano / 2º Semestre
2.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Civil
2.1. Study Cycle:
Civil Engineering
2.2. Grau:
Mestre (MI)
2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Geotecnia e Ambiente
2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Geotechny and Environment
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º Ano / 2º Semestre
2.4. Curricular year/semester/trimester:
4 th Year / 2 nd Semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Fundações / Foundations

GEO / GEO

Física das Construções /
Building Physics
Geotecnia Ambiental /
Geotechnical Environment
Hidráulica Fluvial / Fluvial
Hydraulics
Saneamento Ambiental /

CT / CT
GEO / GEO
HA / HA
HA / HA

Duração /
Duration (2)
Semestral /
Semester
Semestral /
Semester
Semestral /
Semester
Semestral /
Semester
Semestral /

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS

160

PL-16;T-32;TP-16

6

160

PL-32;T-32

6

160

TP-64

6

160

PL-16;T-48

6

160

TP-64

6

Observações /
Observations (5)
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Environmental Sanitation
(5 Items)

Semester

Anexo III - Geotecnia e Ambiente - 5º Ano / 1º Semestre
2.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Civil
2.1. Study Cycle:
Civil Engineering
2.2. Grau:
Mestre (MI)
2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Geotecnia e Ambiente
2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Geotechny and Environment
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º Ano / 1º Semestre
2.4. Curricular year/semester/trimester:
5 th Year / 1 st Semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular Units
Ambiente e Ordenamento / Environment and
Planning
Complementos de Vias de Comunicação /
Complements of Roads
Complementos de Geotecnia Ambiental /
Complements of Geotechnical Environment
Impactes Ambientais / Environmental
Impacts

Duração /
Área Científica /
Duration
Scientific Area (1)
(2)
HA / HA
PU / PU
GEO / GEO
HA / HA

Mecânica das Rochas / Rock Mechanics

GEO / GEO

Obras de Terra / Soil Constructions

GEO / GEO

Semestral /
Semester
Semestral /
Semester
Semestral /
Semester
Semestral /
Semester
Semestral /
Semester
Semestral /
Semester

Observações
Horas Trabalho / Horas Contacto /
/
ECTS
Working Hours (3) Contact Hours (4)
Observations
(5)
160

TP-64

6

160

T-32;TP-32

6

160

TP-64

6

160

T-32;TP-32

6

160

T-32;TP-32

6

160

PL-32;T-32

6

Optativa /
Optional
Optativa /
Optional
Optativa /
Optional
Optativa /
Optional
Optativa /
Optional
Optativa /
Optional

(6 Items)

Anexo III - Geotecnia e Ambiente - 5º Ano
2.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Civil
2.1. Study Cycle:
Civil Engineering
2.2. Grau:
Mestre (MI)
2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Geotecnia e Ambiente
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2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Geotechny and Environment
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º Ano
2.4. Curricular year/semester/trimester:
5 th Year

2.5. Plano de Estudos / Study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units
Dissertação ou Projecto /
Dissertation or Project
(1 Item)

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS

ECV / ECV

Anual /
Annual

1120

OT-32

42

Observações /
Observations (5)

3. Descrição e fundamentação dos objectivos
3.1. Dos objectivos do ciclo de estudos
3.1.1. Objectivos do ciclo de estudos.
O objectivo geral do ciclo de estudos proposto é o de assegurar uma formação especializada em Engenharia Civil,
necessária ao exercício da profissão de Engenheiro Civil com capacidade para assumir elevadas responsabilidades na
concepção de soluções de engenharia. Tais objectivos estão de acordo com os Descritores de Dublin e vão de
encontro aos que estão preconizados nos planos de estudos das mais reputadas escolas de engenharia, em Portugal
e no Estrangeiro. Assim, pensa-se que os objectivos definidos permitirão aos futuros Mestres exercerem a profissão
de Engenheiro Civil tal como é definida pela Ordem dos Engenheiros e pelas escolas de referência no espaço nacional
e internacional.
3.1.1. Study cycle's objectives.
The overall objective of the proposed cycle of studies is to ensure specialized training in Civil Engineering. This
specialized training is necessary for the profession of Civil Engineer with the ability to assume higher responsibilities
in the design of engineering solutions. These objectives are in line with the Dublin Descriptors and meet those that are
recommended in the syllabuses of the most respected engineering schools in Portugal and abroad. Thus, it is thought
that the objectives set will allow future masters to exercise the profession of Civil Engineer, as defined by the Order of
Engineers and the reference schools throughout the country and internationally.
3.1.2. Competências a desenvolver pelos estudantes.
- Aprofundar os conhecimentos nas áreas científicas nucleares da Engenharia Civil
- Desenvolver a aprendizagem de métodos para resolução de problemas complexos e diversificados
- Desenvolver competências de comunicação escrita e oral
- Desenvolver competências de análise crítica de resultados e soluções técnicas
- Desenvolver competências que permitam uma actuação objectiva
- Desenvolver competências de pesquisa e estudo, de análise e de interpretação crítica de informação
- Desenvolver uma consciência do papel do engenheiro civil na sociedade
- Desenvolver o gosto pelo conhecimento científico, capacidade empreendedora e inovação
- Desenvolver competências tecnológicas e científicas que permitam a integração na actividade liberal e empresarial,
nos quadros de empresas de estudo, projecto, consultoria e construção, de departamentos técnicos de Autarquias e
da Administração Central, nas Escolas de Ensino Superior e nos Institutos e Laboratórios de pesquisa e serviços
especiais.
3.1.2. Competences to be developed by students.
- to increase the knowledge in the nuclear areas of Civil Engineering science
- to develop learning methods to solve complex and diversified problems
- to develop competences for written and oral communication
- to develop competences for critical analysis of results and of technical solutions
- to develop competences that enable an objective performance
- to develop competences for research and study and for analysis and interpretation of critical information;
- to develop an awareness of the Civil Engineer role in society
- to develop the taste for scientific knowledge, entrepreneurship and innovation
- to develop scientific and technological competences that enable the integration for liberal and entrepreneurial activity
in the company's staff (projects, consulting and construction companies), technical departments of Local Authorities
and Central Government, Higher Education in Schools and Institutes and Labs research and special services
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3.1.3. Coerência dos objectivos definidos com a missão e a estratégia da instituição de ensino.
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 e difusão de
saber, cultura, ciência e tecnologia, através do estudo, da docência e da investigação.
São objectivos da UBI:
- 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;
- Contribuir para a compreensão pública das humanidades, das artes, da ciência e da tecnologia, promovendo e
organizando acções de apoio à difusão da cultura humanística, artística, científica e tecnológica, e disponibilizando os
recursos necessários a esses fins.
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:
- 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;
- garantir o acesso ao ensino superior e a aprendizagem ao longo da vida.
- 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.
3.1.3. Coherence of the defined objectives with the institution's mission and strategy.
Regarding the normative order No. 45/2008 of 21 August, which approves the statutes of the University of Beira Interior
(UBI), the mission of this university is to promote high-level qualification and the production, transmission, and
dissemination of knowledge, culture, science and technology through the study, teaching and research.
The objectives of UBI are:
- to stimulate the intellectual and professional training of the students and to ensure the conditions so that citizens that
are duly habilitated can have access to higher education and lifelong learning;
- to promote the effective mobility of the students and graduates, both nationally and internationally, particularly in the
European area of higher education schools;
- To participate, individually or through their units, in activities with connection to the society, both for dissemination
and knowledge transfer, as the enhancement of scientific knowledge;
- to contribute to public understanding of humanities, arts, science and technology, promoting and organizing
activities to support the dissemination of humanistic, artistic, scientific and technological research, and providing the
necessary resources for these objectives.
The strategy to achieve the aforementioned mission, objectives and principles, is outlined in the Action Plan of the
Rector for the four years 2009/2013 which identifies the main lines of action:
- to establish a evaluation culture as the key to promote the quality;
- to adopt the scientific and educational merit as the main criterion to dignify the teaching and research careers;
- to promote the interdisciplinary and interinstitutional cooperation;
- to guarantee the access to higher education and lifelong learning;
- to implement a quality culture and global certification;
- to promote student-centered learning through the adoption of pedagogical teaching-learning methodologies;
- to implement a policy that promotes scientific excellence, in an European and international dimension of research in
each academic area and also in a multidisciplinary way;
- to initiate the internationalization as a deepening and integration process with an international and intercultural
dimension, based on the activities of teaching and learning, R&D and community services;
- to provide UBI with a system of management and governance that ensures an optimal relation between the different
agencies, by defining and respecting its skills, and by implementing more effective and efficient management systems.

3.2. Adequação ao Projecto Educativo, Científico e Cultural da Instituição
3.2.1. Projecto educativo, científico e cultural da instituição.
A recente transição para o modelo de Bolonha veio exigir a adopção de novos paradigmas que visam, principalmente,
a formação de cidadãos críticos, pró-activos e preparados para participarem num processo contínuo de autoaprendizagem, por intermédio da aquisição de competências que lhes permitam uma aprendizagem autónoma ao
longo da vida. A aprendizagem centrada no aluno é aquela que consegue responder a estes desafios. Assim, são
objectivos, no âmbito do processo de ensino-aprendizagem:
- Fomentar a aprendizagem centrada no aluno através da efectivação do sistema de tutoria e a adopção de
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metodologias de ensino-aprendizagem potenciadoras dessa pedagogia;
- Flexibilizar a estrutura dos primeiros e segundos ciclos de modo a aumentar a mobilidade interna e externa dos
agentes participantes: alunos, docentes e investigadores;
- Garantir que as competências conferidas nos primeiros ciclos sejam balizadas por práticas internacionais,
recorrendo, nos casos em que tal ainda não foi feito, ao benchmarking internacional e ao projecto Tuning;
- Garantir que os segundos ciclos e terceiros ciclos estejam relacionados com áreas de investigação fortes ou em
expansão na UBI e com centros de investigação com avaliação positiva.
A política científica da UBI para o futuro deverá privilegiar a excelência, numa dimensão europeia e internacional da
investigação dentro de cada área científica e também de forma multidisciplinar. Para tal, é imperioso fomentar um
ambiente propício à investigação, assente numa estratégia e gestão eficazes em termos de recursos humanos e
materiais, capazes de implementar uma política de investigação sustentável.
Como objectivo geral, pretende-se, até 2013, a duplicação do número de publicações por ETI e o aumento do factor de
impacto médio das revistas usadas para publicação. Constituem objectivos específicos os seguintes:
- Definir prioridades de investigação;
- Aumentar a produção científica per capita e a sua qualidade;
- Promover o aumento da massa crítica de qualidade das unidades de investigação da UBI e, quando tal não se
afigurar possível, favorecer a associação com centros ou laboratórios associados classificados, pela FCT, com “Muito
Bom” ou “Excelente”;
- Fomentar parcerias de investigação regionais, nacionais e internacionais;
- Optimizar e melhorar os recursos materiais;
- Estimular a procura de financiamento da investigação.
A criação, transmissão e difusão da cultura assume um papel central para a UBI. Inicialmente marcada pela defesa e
salvaguarda do património industrial têxtil da Covilhã, rapidamente evoluiu para abarcar a promoção de iniciativas
empreendidas pelas suas unidades e sub-unidades orgânicas, o apoio directo e indirecto ao associativismo estudantil
e às estruturas culturais originadas no seio da instituição, bem como a abertura às solicitações da região em que se
insere, resultando no enriquecimento da vida cultural, artística, científica e social da mesma.
3.2.1. Institution’s educational, scientific and cultural project.
The recent transition to the Bologna model has demanded the adoption of new paradigms designed principally to the
formation of critical, proactive and prepared citizens to participate in ongoing self-learning through the acquisition of
skills for autonomous learning throughout life. The student-centered learning is one of the methods that can meet
these challenges. Thus, the objectives fo the teaching-learning are:
- to encourage student-centered learning through the mentoring system and to adopt pedagogical teaching methods;
- to ease the structure of the first and second cycles in order to increase internal and external mobility of the students,
teachers and researchers;
- to ensure that the competences transmitted in the first cycles are marked by international practice, using
international benchmarking and the Tuning project in those cases where this has not been done;
- to ensure that the second and third cycles are related to strong research areas, to research areas in expansion in UBI
and with research centers with positive evaluation.
The science policy for the future of UBI will reward excellence in an European and international dimension of research
in each academic area and also in a multidisciplinary way. For this purpose, it is imperative to promote a good
research environment, based on a strategy and effective management in terms of human and material resources, able
to implement a sustainable research policy.
As a general objective, it is intended until 2013 to double the number of publications per ETI and to increase the
average impact factor of journals used for publication. The objectives are:
- to set research priorities;
- to increasing the scientific output per capita and its quality;
- To promote the increase of quality of the critical mass in UBI research units and, if necessary, also to encourage
association with research centers or laboratories classified by FCT with "Very Good" or "Excellent";
- to encourage regional, national and international research partnerships;
- to optimize and to improve the material resources;
- to stimulate demand for research funding.
The creation, transmission and dissemination of culture are important for UBI. Initially scheduled to defending and
safeguarding the industrial textiles in Covilhã, UBI quickly evolved to encompass the promotion of initiatives
undertaken by their units and sub-units, the direct and indirect support to the student associations and cultural
structures created within the institution. UBI also opened to the demands of the region in which it operates, resulting in
the enrichment of cultural, art, science and social life.
3.2.2. Demonstração de que os objectivos definidos para o ciclo de estudos são compatíveis com o projecto educativo,
científico e cultural da instituição.
O Mestrado em Engenharia Civil foi criado na Universidade da Beira Interior em 2007, com base na anterior licenciatura
de 5 anos que funcionou a partir de 1988/89. A licenciatura enraizou-se na cidade e na região e com ela cresceu o
corpo docente, científico e técnico. Contudo, o modelo de formação anterior revelou-se esgotado, com reduzida
capacidade para captar novos alunos, independentemente da imposição de novos padrões de cursos de acordo com o
Processo de Bolonha. A criação do Mestrado Integrado em Engenharia Civil, é um passo importante na modernização,
na adequação ao Processo de Bolonha e certamente também na melhoria da qualidade e no aumento da capacidade
de resposta da Engenharia Civil aos requisitos do País e da Região.
O projecto educativo, científico e cultural da UBI, tem como referências fundamentais as directivas da Recomendação
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de Bolonha que visam compatibilizar as formações e os graus académicos no espaço europeu, incentivar a mobilidade
de estudantes e de professores e a empregabilidade a partir de currículos flexíveis e diversificados.
Este projecto baseia-se num conjunto de aspectos que se espera venham a ser mais valias fortes desta proposta:
• Organização de todo o curso visando o desenvolvimento das capacidades de aprendizagem e inovação, flexibilidade,
trabalho em equipa interdisciplinar e internacionalização;
• Organização da formação em Unidades Curriculares diferenciadas mas interligadas através de um trabalho
integrador, de forma a desenvolver competências resultantes de aplicações conjugadas dos conhecimentos
ministrados;
• Diversidade do corpo docente e internacionalização do mesmo.
• Ligação a projectos de investigação e de serviço à comunidade, em curso.
O curso de Mestrado Integrado proposto assume a responsabilidade de continuar a formar os engenheiros civis que
deverão responder aos desafios colocados pelas pressões de desenvolvimento regional e nacional.
Pretende-se corresponder ao Processo de Bolonha com renovado empenhamento dos docentes, investigadores e
estudantes na inovação tecnológica e na renovação de métodos pedagógicos, conteúdos e programas.
3.2.2. Demonstration that the study cycle's objectives are compatible with the institution's educational, scientific and
cultural project.
The MsCE in Civil Engineering was created at the University of Beira Interior in 2007, based on the previous 5 years
course started on 1988/89. This 5 years course was full implemented in the city and region, and with it the teacher,
scientific and technical teams grew up. However, the previous model has proven to be exhausted, with reduced ability
to attract new students, regardless of the imposition of new standards courses according to the Bologna Process. The
creation of the integrated MsCE in Civil Engineering constitutes an important step in the modernization and the
adequacy of the Bologna Process, and also to improve quality and increase the responsiveness of Civil Engineering
for the country and region requirements.
The educational, scientific and cultural UBI project has as fundamental references the directives of the Bologna.
Recommendation that aimed to harmonize the training and the degrees in Europe, to encourage mobility of students
and teachers and employability based on varied and flexible curricula.
This project is based on a number of aspects that are expected to be strong gains for this proposal:
• Organization of the entire course aimed to develop the skills to learn and innovate with flexibility, interdisciplinary
teamwork and internationalization;
• Organization of training in differentiated curricular units interconnected by integrating work, with the objective to
develop skills by using the combined knowledge;
• Diversity and internationalization of the teacher teams;
• Link with ongoing research projects and community services.
The proposed integrated MsCE course assumes the responsibility to continue to train Civil Engineers who must
respond to the challenges pressures imposed by the regional and national development.
It is intended to correspond to the Bologna Process with renewed commitment of teachers, researchers and students
in technological innovation and also with renewal of teaching methods, contents and programming.

3.3. Unidades Curriculares
Anexo IV - Algebra Linear / Linear Algebra
3.3.1. Unidade curricular:
Algebra Linear / Linear Algebra
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Patricia Dama Beites
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Efectuar, sempre que possível, operações com matrizes
Aplicar o método de eliminação de Gauss-Jordan para classificar e resolver sistemas de equações lineares
Determinar inversas de matrizes quadradas regulares pelo algoritmo de Gauss-Jordan
Calcular, pelo processo mais adequado (Teorema de Laplace, Regra de Sarrus, utilização de propriedades),
determinantes de matrizes quadradas de várias ordens
Reconhecer as vantagens do método de Gauss-Jordan relativamente à teoria de determinantes na classificação e
resolução de um sistema de equações lineares
Determinar a solução única de um sistema de Cramer
Identificar matrizes quadradas invertíveis pela teoria mais adequada (Matrizes e Determinantes)
Utilizar o conceito de inversa para resolver um sistema de equações lineares possível
Conhecer a estrutura algébrica espaço vectorial sobre um corpo
Resolução de Problemas
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3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
Do, whenever possible, operations with matrices
Apply the Gauss-Jordan elimination method to classify and solve systems of linear equations
Determine inverses of square regular matrices using the Gauss-Jordan algorithm
Calculate, through the most adequate procedure (Laplace’s Theorem, Rule of Sarrus, properties), determinants of
square matrices of several orders
Recognize the advantages of the Gauss-Jordan method when compared with Theory of determinants in the
classification and resolution of a linear equations system
Determine the unique solution of a Cramer system
Identify square invertible matrices using the most adequate Theory invertíveis (Matrices and Determinants)
Use the concept of inverse to solve consistent linear equations systems
Know the algebraic structure of a linear space over a field
Solve problems
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1.Revisões e Breves Noções de Estruturas Algébricas
2.Matrizes e Sistemas de Equações Lineares
3.Determinantes
4.Espaços Vectoriais
5.Transformações Lineares
6.Espaços Euclidianos e Unitários
7.Geometria Analítica
8.Aplicações (Conteúdo Transversal aos Anteriores)
3.3.5. Syllabus:
1.Review of Basic Notions and Brief Concepts on Algebraic Structures
2.Matrices and Systems of Linear Equations
3.Determinants
4.Linear Spaces
5.Linear Transformations
6.Euclidean and Unitary Spaces
7.Analytic Geometry
8.Applications (Transversal Chapter)
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular Álgebra Linear foram definidos em função dos objectivos a
alcançar e das competências a serem adquiridas pelos alunos. Saliente-se ainda que se enquadram dentro dos
conteúdos usualmente leccionados em unidades curriculares equivalentes de outras Universidades Portuguesas, bem
como Europeias.
Em termos de objectivos da unidade curricular, os conteúdos programáticos permitem a construção de uma boa base
matemática no domínio da Álgebra Linear. Tal possibilitará a sua aplicação noutras unidades curriculares da
Matemática e de outras Ciências, as quais têm intersecção não vazia com a Álgebra Linear.
De modo a dotar os alunos das competências específicas a desenvolver no âmbito desta unidade curricular, existe
uma correspondência directa entre estas e os conteúdos programáticos de cada capítulo leccionado. Esta ligação
pode observar-se nas descrições dos conteúdos e objectivos/competências elaboradas.
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
The syllabus of the curricular unit Álgebra Linear was based on the objectives to be achieved and the competencies to
be acquired by the students. Let us highlight that it is related with the syllabus normally taught in equivalent courses in
other Portuguese Universities, as well as European.
As far as the objectives of the course, the syllabus allows the construction of a good mathematical basis in the Linear
Algebra field. This will make possible its application to other mathematical and different sciences courses, which have
non empty intersection with Linear Algebra.
To provide students with specific competencies to be developed in the mentioned course, there is a direct
correspondence between these and the contents taught in each chapter. This connection may be seen in the
descriptions of the contents and the objectives/competencies.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular tem a duração de um semestre lectivo, envolvendo 64 horas de contacto com a docente e 86
horas de trabalho autónomo (total: 150 horas), das quais 4,5 h são para a avaliação escrita. A aprovação a esta
unidade curricular confere ao aluno 6 ECTS.
As aulas estão organizadas em aulas teórico-práticas – TP (exposição e/ou leitura dos conteúdos programáticos e
proposta de problemas, na sua maioria, a ser resolvidos pelos alunos).
A avaliação é realizada em duas fases:
- avaliação contínua - participação nas aulas e testes escritos ao longo do semestre lectivo;
- exame final para os alunos admitidos.

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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This one semester course consists of 64 hours of contact with the teacher and 86 hours of autonomous work (total:
150 hours), being 4,5 h for written evaluation. The course is credited with 6 ECTS.
The course is structured with theoretical-pratical classes – TP (exposition and/or reading of the subjects and proposal
of problems that must be, mainly, solved by the students.
Evaluation is performed in two phases:
- continuous evaluation - participation and written tests throughout the semester;
- final exam for admitted students.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A duração de um semestre lectivo desta unidade curricular foi definida com base nos objectivos a alcançar e nas
competências a serem adquiridas pelos alunos. Nomeadamente, teve-se em conta o volume de trabalho a realizar por
cada um dos intervenientes no processo de ensino-aprendizagem.
A estruturação das aulas em aulas totalmente teórico-práticas – TP permite a ligação simultânea entre os conceitos
teóricos, os exemplos, as aplicações e os problemas a resolver. Deste modo, pretende-se que os alunos, de forma
gradual e contínua, adquiram as competências necessárias ao longo do semestre para obter a aprovação.
Saliente-se ainda que tanto a duração como a estruturação desta unidade Curricular se enquadram dentro do
usualmente adoptado em unidades curriculares semelhantes de outras Universidades Portuguesas e Europeias.
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 fique dispensado
do mesmo exame se demonstrou ter adquirido as competências julgadas suficientes e necessárias.
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
This one semester course was based on the objectives and competencies to be acquired by students, taking into
account the work to be undertaken either by the student, either by the teaching team.
The course is totally structured with theoretical-pratical classes – TP which induces simultaneous connections of
theoretical concepts, examples, applications and problems to be solved. So, this arrangement of the classes allows
students to acquire the competencies, in a gradual and proportionate way throughout the semester, to be approved.
The duration of the course and the arrangement of the classes are similar to the ones usually adopted in equivalent
courses in other Portuguese and European universities.
The teaching methodology is student-centered, whom 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 competencies acquired
gradually. At the end of the semester, the student must also have demonstrated the acquisition of a minimum of
competencies 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 competencies, the student is dispensed of the exam.
3.3.9. Bibliografia principal:
Beites, P. (2010), Texto de Apoio Casos Notáveis. (disponibilizado em e-conteudos.ubi.pt)
Beites, P. (2010), Texto de Apoio Fórmula Resolvente. (disponibilizado em e-conteudos.ubi.pt)
Beites, P. (2010), Texto de Apoio Números Complexos. (disponibilizado em e-conteudos.ubi.pt)
Blyth, T. S. and Robertson, E. F. (2002), Basic linear algebra, Springer, London.
Boulos, P. e Camargo, I. de (1987), Geometria analítica, McGraw-Hill, São Paulo.
Cabello, J. G. (2006), Álgebra lineal, sus aplicaciones en economía, ingenierías y otras ciencias, Delta, Madrid.
Cabral, I., Perdigão, C., Saiago, C. (2008), Álgebra linear: teoria, exercícios resolvidos e exercícios propostos com
soluções, Escolar, Lisboa.
Lang, S. (1986), Introduction to linear algebra, Springer, New York.
Lipschutz, S. (1994), Álgebra linear: teoria e problemas, Makron Books, São Paulo.
Magalhães, L. T. (2001), Álgebra linear como introdução à matemática aplicada, Texto, Lisboa.

Anexo IV - Cálculo I / Calculus I
3.3.1. Unidade curricular:
Cálculo I / Calculus I
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Helder Soares Vilarinho
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
a) Interpretação e resolução de problemas de análise matemática sobre:
1) Continuidade de funções reais.
2) Diferenciação de funções reais.
3) Cálculo integral de funções reais.
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4) Sequências, séries numéricas.
5) Séries de funções.
b) Transversalmente, num contexto de engenharia,
1) Elaborar e recorrer ao raciocínio matemático para interpretar e resolver problemas.
2) Compreender e usar a linguagem matemática como ferramenta na comunicação.
3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
Interpretation and resolution of mathematical analysis problems about:
1) Continuity of real functions.
2) Differentiation of real functions.
3) Integral calculus of real functions.
4) Sequences and series.
5) Series of functions.
b) In the context of engineering, be able to
1) Develop and use the mathematician thought to solve problems.
2) Understand and use the mathematical language as a tool for
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Funções reais de variável real.
1.1 Funções contínuas e propriedades fundamentais das funções contínuas.
2. Cálculo diferencial em R.
2.1 Definição e interpretação de derivada. Regras de derivação.
2.2 Função derivada. Derivadas de ordem superior.
2.3 Teorema de Rolle, Lagrange, Cauchy e Taylor.
2.4 Aplicações dos teoremas fundamentais do cálculo diferencial.
3. Cálculo integral em R.
3.1 Primitivação.
3.2 Integral de Riemann: definições, propriedades e exemplos.
3.3 Teorema Fundamental do cálculo integral.
3.4 Teorema de Mudança de variável e de integração por partes.
3.5 Aplicações geométricas do cálculo integral.
4. Sucessões e Séries numéricas.
5. Séries de funções.
5.1 Séries de potências.
5.2 Série de Taylor. Funções analíticas.
3.3.5. Syllabus:
1. Real functions of real variable.
1.1 Continuous functions and fundamental properties of continuous functions.
2. Differential calculus in R.
2.1 Definition and interpretation of the derivative. Derivation rules.
2.2 The derivative as a function. Higher order derivatives.
2.3 Fundamental theorems: Rolle, Lagrange, Cauchy and Taylor.
2.4 Some applications of the fundamental theorems of differential calculus.
3. Integral Calculus in R.
3.1 Primitives.
3.2 Riemann integral: definitions, properties and examples.
3.3 Fundamental Theorem of integral calculus.
3.4 Change of variable theorem and integration by parts.
3.5 Geometric applications of integral calculus.
4. Sequences and Series.
5. Series of functions.
5.1 Power series.
5.2 Taylor series. Analytic functions
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular “Cálculo I” foram definidos tendo por base os seus objectivos e
englobam os tópicos fundamentais para uma formação sólida em Cálculo para os alunos do curso onde a unidade
curricular está inserida. Estes conteúdos programáticos fornecem também as bases necessárias para o
prosseguimento e aprofundamento dos seus conteúdos em Matemática nas unidades curriculares subsequentes e,
transversalmente, valorizam nos alunos a sua capacidade de raciocínio matemático e de uso da linguagem matemática
em contextos diversos e associados às engenharias.
Deste modo, a relação entre os conteúdos programáticos e os objectivos da unidade curricular descritos em a) é
imediata: os capítulos 1, 2, 3, 4 e 5 correspondem, respectivamente, aos objectivos a1), a2), a3), a4) e a5).
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
The syllabus of the course "Calculus I" have been defined based on their objectives and they cover the fundamental
topics for a solid background in Calculus for engineering students. This syllabus also provide the necessary basis for
the continuity and deepening of their contents in subsequent courses in mathematics, and in a transversal sense, they
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=7aa6a6b0-c0e6-3331-8211-4ce507637a0b&formId=2360437e-052a-7e62-376d-4ce… 24/182

26/07/2017

NCE/10/01446 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

promote in the students their ability to use mathematical reasoning and mathematical language in different contexts
and linked to engineering.
Thus, the connection between syllabus and the curricular objectives described in a) is immediate: chapters 1, 2, 3, 4
and 5 correspond, respectively, to objectives a1), a2), a3), a4) and a5).
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular tem a duração de um semestre lectivo, envolvendo 64 horas de contacto com a equipa
docente, em aulas teórico-práticas.
Relativamente à avaliação no processo Ensino/Aprendizagem:
- É obrigatória a inscrição numa das turmas Teórico-Práticas disponíveis, feita através do sítio na internet dos
Serviços Académicos.
- A classificação final Ensino/Aprendizagem será obtida pela média aritmética simples das classificações obtidas nas
três provas escritas realizadas durante o semestre de aulas, arredondada às unidades.
- Será dispensado do exame final o aluno que tiver obtido classificação Ensino/Aprendizagem igual ou superior a 10
valores.
Os alunos são admitidos a um exame final, de acordo com os critérios gerais de avaliação da Universidade da Beira
Interior.
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This course lasts for one semester, involving 64 hours of contact with the teachers in theoretic-practical classes.
Concerning the continuous educational process:
- It is necessary a registration in some of theoretic-practical classes available, made through the Internet website of
Academic Services.
- The final evaluation of this process will be obtained by simple arithmetic average of the evaluations obtained in the
three written tests conducted during the semester of classes, rounded to the units.
- Will be excused from the final exam that students have a grade equal or higher than 10 points.
Students are admitted to a final exam, according to the general criteria for the evaluation of the University of Beira
Interior.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
O carácter teórico-prático das aulas permite aos docentes da unidade curricular uma gestão flexível das actividades
lectivas e, em particular, a diversificação das metodologias de ensino usadas que permitem o alcance dos objectivos
a) e b) propostos. Por outro lado, o número de provas escritas e as datas em que decorrem permitem aos alunos
consolidar os seus conhecimentos em momentos particularmente importantes do processo de Aprendizagem.
Finalmente, a inscrição nas turmas disponíveis permite uma gestão cuidada e equilibrada da distribuição dos alunos
pelas turmas, coerente com a elevada importância atribuída à presença e trabalho desenvolvido durante as aulas,
numa perspectiva de motivação e responsabilização dos alunos para uma formação de excelência.
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The theoretic/practical format of the classes allows teachers to drive a flexible curriculum of educational activities and,
in particular, the diversification of teaching methods used provides the achievement of the objectives a) and b)
proposed. Moreover, the number of written tests and their dates allows students to consolidate their knowledge in
some particularly important moments of the educational process.
Finally, enrollment in the available classes allows a careful and balanced management of the number of students by
classes, consistent with the high importance attributed to the presence and work developed during class, in a
perspective of accountability and motivation of students to an education of excellence.
3.3.9. Bibliografia principal:
- Apontamentos para a disciplina “Cálculo I” coligidos pelo docente Helder Vilarinho e disponibilizados ao longo do
semestre lectivo.
- Anton, Howard et al, Cálculo, Volume I, 8a edição, Bookman, 2007.
- Apostol, Tom, Calculus, Volume I, 2nd edition, John Wiley & Sons, 1968.
- Dias Agudo, Fernando R., Análise Real, Escolar Editora, 2a edição, 1994.
- Ferreira, Jaime Campos, Introdução à Análise Matemática , Fundação Caloust Gulbenkian, 1997.
- Lang, Serge, A First Course in Calculus, Springer-Verlag, 5th edition, Nova-Iorque, 1986.
- Lima, Elon Lages, Curso de Análise, Volume I, 11a edição, Projecto Euclides, IMPA, 2004.
- Lima, Elon Lages, Análise Real, Volume I, 8a edição, Projecto Euclides, IMPA, 2004..
- Stewart, James, Cálculo, - Volume I, 5a edição, Pioneira Thomson Learning, 2005.

Anexo IV - Introdução à Eng. Civil e ao Desenho Técnico / Introduction to Civil Eng. and Technical Drawing
3.3.1. Unidade curricular:
Introdução à Eng. Civil e ao Desenho Técnico / Introduction to Civil Eng. and Technical Drawing
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3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
João Carlos Gonçalves Lanzinha
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
Jorge Humberto Gaspar Gonçalves
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
A disciplina tem por objectivo promover o conhecimento da história e actividades da engenharia civil e seu interesse
para a sociedade e também da importância do desenho técnico para os actos de engenharia, através da transmissão
das seguintes competências:
a. Compreender as competências a adquirir nos estudos em Engenharia Civil.
b. Reconhecer a história da Engenharia Civil, as questões éticas e ambientais do exercício da profissão, as áreas de
intervenção do Engenheiro Civil e o seu enquadramento com outros profissionais.
c. Reconhecimento do sistema de reconhecimento profissional nacional e os actos de engenharia que terá
competência para praticar.
d. Reconhecimento os princípios fundamentais da linguagem do Desenho técnico e da sua importância para
comunicação em projecto e execução
e. Compreensão da Normalização em Desenho Técnico, Esboço Manual, Projecções ortogonais e Perspectivas
f. Compreensão do Desenho Arquitectónico e de Especialidades
3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
The aim of the discipline is to promote the knowledge of history and activities of civil engineering and its importance to
human society and also the importance of technical drawing to the engineering activities through the transmission of
the following competences:
a. Understand the skills to be acquired in studies in civil engineering
b. Recognize the history of civil engineering, the environmental and ethical issues of professional practice, the civil
engineer intervention areas and their relations with other professionals.
c. Recognize the national system of professional recognition and of the acts of engineering
d. Recognize the fundamental principles of technical drawing and its importance for communication in design and
execution
e. Understand the standardization in technical drawing, manual sketch, orthogonal projections and perspectives,
f. Understand the architectural and specialities drawings.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
Módulo: Introdução à Engenharia Civil:
1. Estrutura do curso de engenharia civil;
2. História da construção;
3. Evolução de conceitos e técnicas construtivas;
4. Manifestações da engenharia civil em Portugal;
5. Áreas de actuação do engenheiro civil: Construção, Estruturas, Geotecnia e Ambiente, Hidráulica, Planeamento e
Urbanismo e Vias de comunicação;
6. Reconhecimento profissional e actos de engenharia.
Módulo: Introdução Desenho Técnico:
7. Desenho técnico como representação gráfica de lugares, espaços e objectos.
8. Normalização e convenções em desenho técnico: normalização do desenho técnico, escalas, escrita normalizada e
legendas, tipos de linhas e grupos de traços.
9. Esboço manual, projecções ortogonais e perspectiva Isométrica.
10. Leitura e interpretação de projectos e espaços construídos.
3.3.5. Syllabus:
Module: Introduction to Civil Engineering:
1. Structure of civil engineering course;
2. History of construction;
3. The development of construction concepts and techniques;
4. Examples of civil engineering works in Portugal;
5. Areas of activity for civil engineers: Construction, Structures, Geotechnics and Environment; Hydraulics, Planning
and Urban Design and Highway Engineering.
6. Professional recognition and the acts of engineering.
Module: Introduction to Technical Drawing:
7. Technical drawing as graphical representation of places, spaces and objects.
8. Standardisation and conventions in technical drawing: standardization of technical drawing, scales, standardized
writing, line types and groups of strokes.
9. Manual sketch, orthogonal projections and isometric perspectives.
10. Reading and interpretation of design pieces and constructed spaces.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
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Os conteúdos programáticos da unidade curricular Introdução à Engenharia Civil e ao Desenho Técnico 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 promover o conhecimento da
história e actividades da engenharia civil e seu interesse para a sociedade e também da importância do desenho
técnico para os actos de engenharia civil.
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 10 dos conteúdos
programáticos) e as competências específicas a desenvolver (Competências a. a f. dos objectivos da unidade
curricular e competências a desenvolver), designadamente:
- O Capítulos 1 (Estrutura do curso de engenharia civil) confere ao aluno a capacidade de compreender as
competências a adquirir nos estudos em engenharia civil (Competência a.)
- Os Capítulos 2 a 5 (Engenharia civil e outras engenharias; história da construção; evolução de conceitos e técnicas
construtivas; manifestações da engenharia civil em Portugal e áreas de actuação do engenheiro civil) conferem ao
aluno as competências para reconhecer a história da engenharia civil, as questões éticas e ambientais do exercício da
profissão, as áreas de intervenção do engenheiro civil e o seu enquadramento com outros profissionais. (Competência
b.);
- O Capítulo 6 (Reconhecimento profissional e actos de engenharia) confere ao aluno a capacidade de reconhecer o
sistema de reconhecimento profissional nacional e os actos de engenharia que terá competência para praticar
(Competência c.);
- O Capítulo 7 (Desenho técnico como representação gráfica de lugares, espaços e objectos) confere ao aluno a
capacidade de reconhecer os princípios fundamentais da linguagem do desenho técnico e da sua importância para
comunicação em projecto e execução (Competência d.);
- Os Capítulos 8 e 9 (Normalização e convenções em desenho técnico e Esboço manual, projecções ortogonais e
perspectiva isométrica) conferem ao aluno a compreensão da normalização em desenho técnico, esboço manual,
projecções ortogonais e perspectivas (Competência e.).
- O Capítulo 10 (Leitura e interpretação de projectos e espaços construídos) confere ao aluno a capacidade de
compreender o desenho arquitectónico e de especialidades (Competência f.).
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
The syllabus of the curricular unit Introduction to Civil Engineering and Technical Drawing 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 promotes the knowledge of history and activities of civil
engineering and its importance to human society and also the importance of technical drawing to the civil engineering
activities.
To provide students with specific competences, there is a direct correspondence between the content taught in each
chapter (Chapters 1 to 10 of the syllabus) and the competences to develop (Competences a. to f. of the objectives of
the curricular unit and competences), in particular through the following matches:
- Chapter 1 (structure of civil engineering course) gives the student the ability to understand the skills to be acquired in
studies in civil engineering (Competence a.);
- Chapters 2 to 5 (History of construction; Development of construction concepts and techniques; Examples of civil
engineering works in Portugal; and Areas of activity for civil engineers:) give the student the skills to recognize the
history of civil engineering, the environmental and ethical issues of professional practice, the civil engineer
intervention areas and their relations with other professionals (Competence b.);
- Chapter 6 (professional recognition and the acts of engineering) gives the student the ability to recognize the national
system of professional recognition and of the acts of engineering (competence c.);
- Chapter 7 (technical drawing as graphical representation of places, spaces and objects) gives the student the ability
to recognize the fundamental principles of technical drawing and its importance for communication in the design and
execution (competence d.);
- Chapters 8 and 9 (standardisation and conventions in technical drawing and Manual sketch, orthogonal projections
and isometric perspectives) give the student an understand of the standardization in technical drawing, manual sketch,
orthogonal projections and perspectives (Competence e.);
- Chapter 10 (reading and interpretation of design pieces and constructed spaces) gives the student the ability to
understand the architectural and specialities drawings (Competence f.).
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular tem a duração de um semestre lectivo, envolvendo 64 horas de contacto com a equipa
docente, 86 horas de trabalho autónomo e 10 horas para avaliação (total: 160 horas). A aprovação a esta unidade
curricular confere ao formando 6 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 – P (aplicação dos conteúdos programáticos
através da resolução de problemas práticos).
A avaliação é realizada em duas fases:
1. Avaliação contínua: testes individuais e realização de trabalhos de grupo ao longo do semestre lectivo.
2. Exame final para os alunos admitidos
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This one semester course consists of 64 hours of contact with the teaching team, 86 hours of autonomous work and 10
hours for evaluation (total: 160 hours). The course is credited with 6 ECTS.
The course is structured with theoretical classes – T (exposition of the subjects of the course and presentation of
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small practical examples) and practical classes – P (application of theoretical concepts to solve practical problems).
Evaluation is performed in two phases:
1. Continuous evaluation: individual tests and team works throughout the semester
2. Final exam for admitted students

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A duração de um semestre lectivo para esta unidade curricular, envolvendo um total de 160 horas (64 horas de
contacto com a equipa docente, 86 horas de trabalho autónomo por parte do aluno e 10 horas para avaliação), foi
definida tendo por base os objectivos e competências a serem adquiridas pelos alunos, designadamente tendo em
conta o volume de trabalho a realizar quer pelo aluno e pela equipa docente.
A estruturação das aulas faseadas em aulas teóricas – T, onde é feita a exposição dos conceitos teóricos dos
conteúdos programáticos e onde também são apresentados exemplos práticos de aplicação de pequena dimensão, e
em aulas práticas – P, onde os alunos aplicam os conceitos teóricos através da resolução de problemas práticos e
pesquisa de documentação relativa aos temas da engenharia civil e desenho técnico, adequados e ajustados a cada
conteúdo programático, permite, de uma forma proporcionada e gradual, que os alunos adquiram as competências
necessárias ao longo do semestre para obter a aprovação.
A duração e a estruturação desta Unidade Curricular enquadram-se dentro do normalmente adoptado em unidades
curriculares equivalentes de outras universidades portuguesas e europeias.
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 também em equipa com o apoio 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 à equipa docente ter adquirido as
competências julgadas suficientes e necessárias.
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The duration of one academic semester for this curriculum unit, involving a total of 160 hours (64 hours of contact with
the teaching team, 86 hours of autonomous work and 10 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
teaching team.
The course is structured with alternated theoretical classes – T, where theoretical concepts of the syllabus are taught
and some small practical examples are presented, and practical classes - P, where students apply the theoretical
concepts by solving practical problems and search documentation concerning subjects of civil engineering and
technical drawing 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, to be approved.
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 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. 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.
3.3.9. Bibliografia principal:
1) Serafim, J. Laginha – Engenharia Civil em Portugal, LNEC, Lisboa, 1992.
2) HEITOR, Manuel, BRITO, José Maria B. e ROLLO, Maria Fernanda (coordenadores), Engenho e Obra - Engenharia em
Portugal no Século XX, Lisboa: Dom Quixote, 2002
3) Straub, Hans - A History of Civil engineering – An Outline from Ancient to Modern Times: The MIT Paperback Series,
Cambridge, Massachusetts, 1964.
4) Rodrigues, Adriano Vasco, “História Breve da Engenharia Civil – pilar da civilização ocidental”, Ordem dos
Engenheiros região Norte, 2008
5) SILVA, Arlindo; DIAS, João; SOUSA, Luís - Desenho Técnico Moderno, 5ª Ed., Lidel, Lisboa, 2002
6) CUNHA, Luís Veiga - Desenho Técnico, 6ª edição, Gulbenkian, Lisboa,1984
7) RAMOS, Juan de Cusa – Como interpretar um projecto, 1ª Edição, Plátano Edições Técnicas, Lisboa, 1992
8) Apontamentos digitais dos docentes para apoio à unidade curricular (disponibilizados na plataforma de e-learning
“BlackBoard Academic Suite”)

Anexo IV - Introdução à Programação / Introduction do Computer Programming
3.3.1. Unidade curricular:
Introdução à Programação / Introduction do Computer Programming
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Edgar Silva Pereira
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3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Apresentar noções gerais sobre o computador seu funcionamento e sua programação. Aprendizagem da linguagem C
utilizando as principais estruturas de controle e de dados.
3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
The objective of the discipline is to present the general principles of the computer and its programming with the C
language, using its principal control and data structures.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1 -Introdução - O que é um Computador , Características, Componentes (Hardware) , O funcionamento do Computador,
O Software: – Sistemas Operativos, Linguagens de Programação e Aplicações.
2- Princípios básicos da Programação - Ciclo de desenvolvimento: escrita, compilação, teste e execução de um
programa. Lógica de um programa: Algoritmo e Fluxograma.
3 -Linguagem de Programação C - Estrutura de um programa , Variável, Tipos de dados simples, Operadores,
Instruções de Entrada e Saída, A Instrução de Atribuição, Instruções Condicionais, Instruções de Repetição, Tipos de
Dados Estruturados, Funções.
3.3.5. Syllabus:
1. Introduction – What is a Computer, Characteristics, Components (Hardware), How computers work, The Software: –
Operating Systems, Programming Languages and Applications.
2. Programming Basic Principles – Development cycle: writing, compilation, test and execution of a program. Logical
of a program: Algoritm and Fluxogram.
3. C Programming Language – Program structure, Variable, Data types, Operators, Input Output Instructions, The
attribution Instruction, Conditional Instructions, Repetition Instructions, Structure data types, Functions.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular Introducção a Programação tem conteúdos programáticos conforme os padrões de cursos
equivalentes leccionados em unidades curriculares de outras Universidades Portuguesas e Europeias.
O objectivo principal consiste na aprendizagem de uma Primeira linguagem de programação, permitindo que o aluno
adiquira um maturidade nesta matéria e seja capaz de programar em qualquer outra linguagem imperativa.
A estrutura da disciplina consiste de uma parte inicial onde o aluno deve obter uma concepção do computador e do
seu funcionamento (Capítulo 1).
Numa segunda parte serão apresentados os elementos básicos da programação e da lógica de um programa, o estudo
dos algoritmos será feito através de fluxogramas (Capítulo 2).
O estudo da linguagem C, incluirá a estructura de um programa, instruções de entrada e saída, instrução de atribuição,
estruturas de dados e estruturas de controle, e subprogramas (Capítulo 3).
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
The syllabus of the curricular unit Introduction to Programming has the objectives and competences related with the
syllabus normally taught in equivalent courses in other Portuguese and European Universities.
The principal objective consists in the learning of a First programming language, thus permitting the students to get a
maturity in this subject and so to be able to program in any other imperative language.
The structure of the discipline consists in an initial part where the student must obtain a conception of the computer
and from its working (Chapter 1).
In the second part, it will be present the basic elements of the programming and the logical of a program, the study of
the algorithms will be done by means of fluxograms (Chapter 2).
The study of the C Language includes the program structure, Input – Output instructions, attribution instruction, data
structures and control structures and subprograms (Chapter 3).
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular tem a duração de um semestre lectivo, envolvendo 64 horas de contacto, 88 horas de trabalho
autónomo e 8 horas para avaliação (total: 160 horas). A aprovação a esta unidade curricular confere ao aluno 6 ECTS.
As aulas estão organizadas em aulas teóricas – T , exposição dos conteúdos programáticos, envolvendo também a
apresentação de exemplos e aulas práticas – PL, em computadores pessoais munidos do sistema operativo Unix, a
vantagem da utilização desse sistema consiste na portabilidade dos programas e também na possibilidade dos alunos
trabalharem remotamente.
A avaliação é realizada em duas fases:
- Avaliação contínua: um trabalho prático para cada aula prática e 2 testes ao longo do semestre lectivo
- Exame final para os alunos admitidos
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This course of one semester includes 64 hours of contact, 88 hours of autonomous work and 8 hours for evaluation
(160 of total hours). The course is credited with 6 ECTS
The course is structured with alternated theoretical classes – T, where theoretical concepts of the syllabus are taught
and some examples are presented, and practical classes - PL, where students use personal computers with Unix
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operating system, the advantage of this system is the portability of the programs and the possibility of remote working
by the students.
Evaluation is performed in two phases
- Continuous evaluation: one practical work in each practical class and tests throughout the semester
- Final exam for admitted students
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
O semestre lectivo desta unidade curricular envolve um total de 160 horas (64 horas de contacto com a equipa
docente, 88 horas de trabalho autónomo por parte do aluno e 8 horas para avaliação), foi definida tendo por base os
objectivos e competências a serem adquiridas pelos alunos, designadamente tendo em conta o volume de trabalho a
realizar quer pelo aluno e pela equipa docente.
A estruturação das aulas faseadas em aulas teóricas – T, onde é feita a exposição dos conceitos teóricos dos
conteúdos programáticos e onde também são apresentados exemplos, e em aulas práticas – PL, onde os alunos
trabalham em computadores pessoais utilizando sistema operativo Unix, o que permite, de uma forma proporcionada e
gradual, que os alunos adquiram as competências necessárias ao longo do semestre para obter a aprovação.
A duração e a estruturação desta Unidade Curricular enquadram-se dentro do normalmente adoptado em unidades
curriculares equivalentes de outras Universidades Portuguesas e Europeias.
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 à equipa docente ter adquirido as competências julgadas suficientes e
necessárias.
3.3.8. 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, 86 hours of autonomous
work and 10 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 teaching team.
The course is structured with alternated theoretical classes – T, where theoretical concepts of the syllabus are taught
and some examples are presented, and practical classes - PL, where students use personal computers with Unix
operating system, permitting the application of the theoretical concepts. This arrangement of the classes allows that
students acquire the competences, in a gradual and proportionate way throughout the semester, to be approved.
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 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.
3.3.9. Bibliografia principal:
- Apontamentos do docente (disponibilizados na página Internet da disciplina)
- Linguagem C , Luís Damas - ISBN: 972-722-156-4
- The C Programming Language - Second Edition, Brian W. Kernighan e Dennis M. Ritchie - ISBN 0-13-110362-8

Anexo IV - Química / Chemistry
3.3.1. Unidade curricular:
Química / Chemistry
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
José Albertino Almeida de Figueiredo
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Uniformizar conceitos básicos de Química para aplicação nas áreas de Engenharia.
Aprofundar os conceitos químicos para compreender e justificar fenómenos aplicados.
Reconhecer os conceitos básicos de Química e saber aplicar os seus conteúdos.
Competências:
Identificar os compostos químicos.
Saber as diferenças entre os tipos de reacções químicas.
Determinar a capacidade energética nas reacções químicas.
Compreender a estrutura electrónica dos átomos.
Analisar as ligações químicas entre os átomos.
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Perceber o efeito das propriedades dos líquidos, sólidos e soluções
Compreender e nomear compostos orgânicos e perceber a diferença dos compostos devido à presença de diferentes
grupos funcionais nas moléculas orgânicas.
Saber analisar o efeito da corrosão nos materiais.
Saber relacionar os conceitos transmitidos e aplicá-los nas disciplinas de anos posteriores.
3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
Standardize chemical fundaments for application in engineering.
Knowing the chemical concepts to understand and justify the applied phenomena.
Recognize the basic concepts of chemistry and learn to apply their contents.
Skills:
Identify the chemical compounds.
Know the differences between the types of chemical reactions.
Determine energy capacity in chemical reactions.
Understand the electronic structure of atoms.
Analyze the chemical bonds between atoms.
Realize the effect of properties of liquid, solid and solutions
Understand and nominate organic compounds and realize the difference of compounds due to the presence of
different functional groups in organic molecules.
Analyze the effect of corrosion on the materials.
Learn to relate the transmitted concepts and apply them in the disciplines of later years.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
Noções básicas em Química
Átomos, moléculas e iões
Relações mássicas em reacções químicas
Reacções químicas em solução aquosa
Estado gasoso
Termoquímica
Teoria quântica e estrutura electrónica
Relações periódicas entre elementos
Ligação química e geometria molecular
Propriedades dos líquidos e dos sólidos
Soluções
Introdução aos compostos de carbono
Metais e corrosão
3.3.5. Syllabus:
Basics concepts in chemistry
Atoms, molecules and ions
Mass relationships in chemical reactions
Chemical reactions in aqueous solution
Gases
Thermochemistry
Quantum theory and electronic structure
Periodic relationships between elements
Bond chemistry and molecular geometry
Liquid and solid properties
Introduction to carbon compounds
Metals and corrosion
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Esta UC contém os conteúdos necessários para que os estudantes possam adquirir conhecimentos básicos de
Química e aplicá-los nas UC posteriores. São apresentados conceitos que permitem mostrar a composição dos
átomos e realizar a sua quantificação em termos de massa molar. Mostrar que as moléculas reagem quando em
solução aquosa para formar novas moléculas por transferência de electrões ou de protões. A análise dos gases
permite verificar o efeito da difusão dos gases e também das propriedades associadas, considerando o gás como
ideal e como real. A termoquímica estuda o calor envolvido nas reacções, sendo este processo utilizado para se
perceber se uma determinada reacção pode ser efectuada com segurança.
A estrutura electrónica dos átomos mostra como estão colocados os electrões à volta do núcleo, podendo-se a partir
desta análise, justificar o modo como são formadas as moléculas. As moléculas têm uma geometria associada para
minimizar os efeitos de repulsão entre electrões, sendo por isso necessário apresentar teorias justificar o modo como
se formam as ligações químicas. As moléculas estão ligadas entre si por forças intermoleculares.
Os líquidos têm propriedades como a viscosidade e a tensão superficial e os sólidos apresentam características de
cristalinidade cujas propriedades permitem diferenciar os vários tipos de cristais. O vidro é apresentado como
exemplo de sólido amorfo.
Os compostos de carbono são a base de muitas substâncias de aplicação prática, sendo dadas as noções básicas de
estrutura para ser possível reconhecer os materiais e as características destes.
Os metais são consideradas substâncias especiais devido às suas propriedades de condução de electricidade através
das bandas de condução. Os materiais sofrem corrosão, sendo identificado o processo que origina essa corrosão.
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3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
This UC contains the necessary content for the students acquire basic knowledge of chemistry and apply them in UC
later. Concepts presented allow showing the atoms composition and their quantification in terms of molar mass.
Analyze the molecule reactions when in aqueous solution to form new molecules by electron or proton transfer. The
gas analysis allows checking the effect of diffusion of gases and also of associated properties, considering the gas as
ideal and as real. Thermochemistry studies involved the heat in reactions. This process can be used to determine if a
particular reaction can be carried out safely. The electronic structure of atoms shows how electrons are placed around
the nucleus, and from this analysis, justify how molecules are formed. The molecules have an associated geometry to
minimize the effects of repulsion between electrons, so it is necessary to present theories justify how they form the
chemical bonds. The molecules are interlinked by intermoleculares forces. Liquids have properties such as viscosity
and surface tension and solids characteristics crystallinity whose properties allow to differentiate the various types of
crystals. Glass is presented as an example of amorphous solid. Carbon compounds are the basis of many substances
of practical application, being given the basics of structure to be possible to recognize the materials and their
characteristics. The metals are considered special substances due to its properties of conducting electricity through
driving bands. Materials suffer corrosion, being identified the process that leads to this corrosion.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino nesta UC centra-se no estudante e está organizada em três partes: aulas teóricas, aulas
teórico-práticas e aulas laboratoriais.
Nas aulas teóricas serão ministrados os conteúdos programáticos, nas aulas teórico-práticas serão resolvidos
problemas de aplicação e nas laboratoriais serão realizadas experiências que têm por objectivo aplicar os conteúdos
programáticos a casos reais e também aprender as regras básicas de segurança num laboratório.
A avaliação desta UC será contínua efectuando controlo de presenças, testes parciais, avaliação das resoluções de
problemas e nas aulas laboratoriais será feita uma avaliação do modo de realização do trabalho prático e através da
análise do relatório elaborado pelos estudantes.
A avaliação final será: 5% (presença às aulas) + 70% (avaliação escrita) + 25% (componente teórico-prática e
laboratorial).
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodology of teaching this UC focuses on student and is organized into three parts: theoretical lessons,
theoretical-practical lessons and laboratory lessons. In theoretical classes are taught the syllabus, theoretical-practical
classes are for resolution of application problems and in laboratory classes experiments will be performed applied to
real cases and also will be learned the basic rules of safety in a laboratory.
The evaluation of this control will be continuous doing UC attendance, partial testing, evaluation of problems
resolution, and in laboratory lessons will be made an assessment of the achievement of the practical work and through
the analysis of the report drawn up by students.
The final evaluation will be: 5% (presence on lessons) + 70% (written assessment) + 25% (the theoretical componentpractice and laboratory).
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Esta UC apresenta uma metodologia de ensino centrada no estudante, apresentando uma componente teórica, uma
componente teórico-prática para resolução de problemas sobre a matéria leccionada e haverá aulas de laboratório
para realização de trabalhos práticos e também para conhecer regras de segurança em laboratórios.
A UC tem por objectivo que os estudantes compreendam os conceitos de Química para serem aplicados nas UC
posteriores. Pretende-se que o estudante consiga diferenciar os vários compostos químicos, saber como se
comportam na natureza, para poder aplicá-los no futuro. É necessário conhecer as propriedades dos compostos,
sólidos, líquidos e gasosos. Conhecer as estruturas internas dos átomos e das moléculas para perceber o modo como
os compostos estão agregados e também como pode ocorrer a sua degradação. Saber a energia associada às
reacções químicas para poder utilizá-los sem perigo. Compreender os compostos orgânicos em relação à sua
estrutura.
Os métodos de avaliação serão aplicados para se poder determinar os conhecimentos obtidos, quer na componente
teórica, quer na componente prática, avaliando-se a componente de trabalho presencial e também a componente
centrada no aluno.
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
This UC presents a teaching methodology focused on student, showing a theoretical component, a theoreticalpractical component for problems resolution on the subject done in classes, and laboratory lessons for carrying out
practical work and also to know the security rules in laboratories. It is necessary that the students understand the
concepts of chemistry to be applied in UC later. It is intended that the student be able to differentiate the various
chemical compounds, know how to behave in nature, to be able to apply them in the future. It is necessary to know the
properties of compounds, solid, liquid and gaseous. Know the internal structures of atoms and molecules to realize
how the compounds are aggregated and also as their degradation may occur. Know the energy associated with
chemical reactions in order to use them without danger. Understand the organic compounds in relation to its structure.
The assessment methods will be applied to determine the knowledge obtained either theoretical or practical, by
evaluating the face-to-face work component and the component also centred on the student.
3.3.9. Bibliografia principal:
Raymond Chang, “Química”, (tradução portuguesa) 8ª Ed., McGraw-Hill, Lisboa, Portugal (2005)
R. Petrucci, W. Harwood, G. Herring, “General Chemistry- Principles and Modern Applications” 8th Ed, Pearson Books,
(2003)
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S. Goode, E. Mercer, D. Reger, “Química: Princípios e Aplicações”, Fundação Calouste Gulbenkian, (1997)
C. C. Houk, R. Post, “Chemistry: Concepts and Problems”, 2nd Ed, John Wiley, (1996)
B. H. Mahan, “Química, Um Curso Universitário”, Edgar Blucher Ltda, S. Paulo, Brasil (1972)
W. J. Moore, “Físico-Química”, Edgar Blucher Ltda, S. Paulo, Brasil (1976)

Anexo IV - Cálculo II / Calculus II
3.3.1. Unidade curricular:
Cálculo II / Calculus II
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Pedro Jorge Duarte Gil Tomé dos Santos Morais
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
No final da unidade curricular o aluno deverá possuir conhecimentos sólidos de cálculo diferencial e integral de
funções de várias variáveis reais, incluindo os teoremas fundamentais do cálculo. O aluno deverá ainda ter a
capacidade de aplicar à Física os conceitos adquiridos.
3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
At the end of the course the student should have knowledge of differential and integral calculus of functions of several
variables, including the fundamental theorems of calculus. The student must possess the ability to apply the concepts
learned in Physics.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1-Funções de várias variáveis;
2-Cálculo diferencial em IRn;
3-Cálculo integral em IRn;
4-Integrais múltiplos;
5-Integrais de linha e de superfície.
3.3.5. Syllabus:
1-Functions of several variables;
2-Differential calculus in Rn;
3-Integral calculus in Rn;
4-Multiple integrals;
5-Line and Surface integrals.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular Cálculo II 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, o conteúdo programático introduz de forma natural e, sempre que
possível, com aplicações à física os conceitos básicos do cálculo.
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
The syllabus of the curricular unit Calculus II 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.
In terms of objectives of the course, the syllabus introduces the basic concepts of calculus in a classic way, and
whenever possible, with examples and applications to physics.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular tem a duração de um semestre lectivo, envolvendo 64 horas de contacto com a equipa
docente. A aprovação a esta unidade curricular confere ao aluno 6 ECTS.
As aulas estão organizadas em aulas teórico-práticas – TP (exposição dos conteúdos programáticos e aplicações,
através da resolução de problemas práticos).
A avaliação é realizada da seguinte forma:
- Avaliação contínua: testes teórico-práticos ao longo do semestre lectivo;
- Exame final.
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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This one semester course consists of 64 hours of contact with the teaching team. The course is credited with 6 ECTS.
The course is structured with theoretical/practical classes – TP (exposition of the subjects of the course, presentation
of small practical examples and application of theoretical concepts to solve practical problems).
Evaluation is performed as follows:
- Continuous evaluation: theoretical and practical tests throughout the semester;
- Final exam.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A duração e a estrutura desta Unidade Curricular enquadram-se dentro do normalmente adoptado em unidades
curriculares equivalentes de outras Universidades Portuguesas e Europeias.
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. Para ser dispensado do exame final o aluno deverá ter demonstrado que
adquiriu as competências da Unidade Curricular.
3.3.8. 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 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.
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 final exam.
3.3.9. Bibliografia principal:
Azenha, A. e Jerónimo, M. A. (1995). Elementos de Cálculo Diferencial e Integral em R e Rn , McGrawHill.
Apostol, T.M. Calculus. Vol II. John Wiley & Sons.
Breda, A. e Costa, J. – Cálculo com funções de várias variáveis. McGrawHill.
Dias Agudo, F. R. Análise Real. Vol. 1. Escolar Editora.
Demidovitch, B. (1977). Problemas e exercícios de Análise Matemática. McGrawHill.

Anexo IV - Desenho para Engenharia Civil / Technical Drawing for Civil Engineering
3.3.1. Unidade curricular:
Desenho para Engenharia Civil / Technical Drawing for Civil Engineering
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Martin Hock
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
Jorge Humberto Gaspar Gonçalves
Fernando Manuel Leitão Diniz
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Pretende-se que os alunos da Licenciatura em Engenharia Civil (1º Ciclo) complementem a matéria de Introdução ao
desenho técnico, leccionada na unidade curricular de Introdução à Engenharia Civil e ao Desenho Técnico, que será
aprofundada e servirá de base para desenho assistido por computador.
As seguintes competências são transmitidas aos alunos:
a) Compreensão de Técnicas CAD de acabamento visual e estético
b) Domínio de Análise de documentos cartográficos e sua articulação com perfis de terreno
c) Domínio de Interpretação de desenhos de projecto arquitectónico e urbanístico
d) Domínio de Desenho “à mão levantada” e “rigoroso” de elementos de construção de edifícios
e) Domínio de Desenho Vectorial CAD 2D e 3D, em Espaço Modelo e Espaço Papel
f) Domínio de um Tratamento CAD de Cartografia e de um Modelo Digital do Terreno
3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
Its intended that Civil Engineering students (1º Cycle) understand the subjects of INTRODUCTION TO CIVIL
ENGINEERING AND TECHNICIAL DRAWING, who will be deepened and will serve as base for computer aided drawing
(CAD).
The following abilities are transmitted to students:
a) Understanding of CAD Techniques of visual and aesthetic finishing;
b) Domain of cartographic document analysis and its coordination with land profiles;
c) Domain of Architectural and urban design drawings interpretation;
d) Domain of “hand raised” and “rigorous” drawing of building construction elements;
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=7aa6a6b0-c0e6-3331-8211-4ce507637a0b&formId=2360437e-052a-7e62-376d-4ce… 34/182

26/07/2017

NCE/10/01446 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

e) Domain of 2D and 3D vectorial CAD drawing, using model and paper space;
f) Domain of a CAD Treatment of Cartography and a Digital Terrain Model
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1 Representação do terreno
2 Desenho de edifícios
3 Desenho de construção
4 Desenho de estruturas de edificações
5 Desenho de pormenorização
6 Desenho de instalações
7 Desenho Assistido por Computador 2D e 3D
8 Digitalização de cartografia. Modelo Digital do Terreno
3.3.5. Syllabus:
1 Terrain representation
2 Building drawing
3 Construction drawing
4 Building Structure drawing
5 Details Drawing
6 Plumbing drawing
7 2D and 3D Computer Aided Drawing
8 Cartography digitalization. Digital terrain model
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular Desenho para Engenharia Civil 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 introduzir e desenvolver
aspectos relacionados com o projecto de edifícios, em especial em 3D.
Para dotar os alunos das competências específicas a desenvolver no âmbito da unidade curricular, existe uma
correspondência directa entre os conteúdos de cada capítulo leccionado (Capítulos 1 a 8 dos conteúdos
programáticos) e as competências específicas a desenvolver (Competências (a) a (f) dos objectivos da unidade
curricular e competências a desenvolver), designadamente:
- Os Capítulos 1 e 8 (Representação do terreno, Digitalização de cartografia. Modelo Digital do Terreno) conferem ao
aluno os conhecimentos necessários para compreender os condicionamentos a ter em conta e os critérios
necessários para a análise de cartografia de base (Competências (b) e (f));
- O Capítulo 2 (Desenho de edifícios) confere ao aluno os conhecimentos necessários para compreender as
especificidades e vantagens relacionadas com o desenho de plantas, alçados e cortes (Competência (a) e (c));
- O Capítulo 3, 4, 5 e 6 (Desenho de construção, Desenho de estruturas de edificações, Desenho de pormenorização,
Desenho de instalações) conferem ao aluno a capacidade de compreender e elaborar desenhos específicos de um
projecto de construção (Competência (c) e (d));
- Finalmente, o Capítulo 7 (Desenho Assistido por Computador 2D e 3D) confere ao aluno a capacidade de dominar
aspectos relacionados com o desenho dos elementos anteriores em CAD (Competência (e)).
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
The syllabus of the curricular unit Drawing for Civil Engineering is based on the objectives and competences to be
acquired by the students and is compatible with the syllabus normally taught in equivalent courses in other
Portuguese and European Universities.
Related with the objectives of the course, the syllabus allows the introduction and development of aspects related with
project of buildings, in special in 3D, and digital terrain modelling.
To provide students with specific competences, there is a direct correspondence between the content taught in each
chapter (Chapters 1 to 8 of the syllabus) and the competences to develop (Competences (a) to (f) of the objectives of
the curricular unit and competences), in particular through the following matches:
- Chapters 1 and 8 (Terrain Representation, Cartography digitalization. Digital terrain model) confers students the
knowledge necessary to understand the conditionings to take in account and the necessary criteria for the analysis of
base cartography (Competence (b) and (f)); - Chapter 2 (Building Drawing) confers the students the necessary
knowledge to understand the specificities and advantages related with the drawing of floor plans, elevations and
sections (Competence (a) and (c)); - Chapter 3, 4, 5 and 6 (Construction Drawing, Structures constructions drawing,
Details drawing, Plumbing drawing) confers the students the capacity to understand and to elaborate specific drawings
of a construction project (Competence (c) and (d)); - Finally, Chapter 7 (Computer aided Drawing 2D and 3D) confers
the students the capacity to domain aspects related to drawing of the previous elements in CAD (Competence (e)).
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular tem a duração de um semestre lectivo, envolvendo 64 horas de contacto com a equipa
docente, 86 horas de trabalho autónomo do estudante e 10 horas para avaliação (total: 160 horas). A aprovação a esta
unidade curricular confere ao formando 6 ECTS.
As aulas estão organizadas em aulas teóricas – T (exposição dos conteúdos programáticos) e aulas práticas
laboratoriais – PL (aplicação dos conteúdos programáticos na elaboração de um projecto em 3DSolids, aproveitando o
trabalho elaborado na unidade curricular Introdução à Engenharia Civil e ao Desenho Técnico e realização de uma
digitalização de cartografia e modelação digital do terreno).
A avaliação é realizada em duas fases:
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- Avaliação periódica com teste escrito e avaliação contínua com 4 trabalhos práticos;
- Exame final para os alunos admitidos.
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The semester course consists of 64 hours of contact with the teaching team, 86 hours of student autonomous work
and 10 hours for evaluation (total: 160 hours). The course is credited with 6 ECTS.
The course is structured with theoretical classes – T (exposition of theoretic concept and common proceedings) and
practical laboratorial classes – PL (application developing a small house project in 3DSolids, based on the practical
work of the curse Introduction to Civil Engineering and Technical Drawing, and a map digitalization for digital terrain
modelling).
Evaluation is performed in two phases:
- Periodic evaluation with written test and continuous evaluation with four practical works;
- Final exam for admitted students.
3.3.8. 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 horas (64 horas de contacto
com a equipa docente, 86 horas de trabalho autónomo por parte do aluno e 10 horas para avaliação), foi definida tendo
por base os objectivos e as competências a serem adquiridas pelos alunos, designadamente tendo em conta o volume
de trabalho a realizar quer pelo aluno quer pela equipa docente.
A estruturação das aulas faseadas em aulas teóricas – T, onde é feita a exposição dos conceitos teóricos dos
conteúdos, e em aulas práticas laboratoriais – PL, onde os alunos aplicam os conceitos teóricos através da elaboração
de um pequeno projecto de uma moradia em 3Dsolids bem como a elaboração de um modelo digital do terreno,
permitindo, de uma forma proporcionada e gradual, que os alunos adquiram as competências necessárias ao longo do
semestre para obter aprovação à unidade curricular.
A duração e a estruturação desta Unidade Curricular enquadram-se dentro do normalmente adoptado em unidades
curriculares equivalentes de outras Universidades Portuguesas e Europeias.
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 periódica e 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, na avaliação contínua, à equipa docente ter
adquirido as competências julgadas suficientes e necessárias.
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The semester course has a total of 160 hours (64 hours of contact with the teaching team, 86 hours of student
autonomous work and 10 hours for evaluation) and 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 teaching team.
The course is structured with alternated theoretical classes – T, where theoretical concepts of the syllabus are taught,
and practical laboratorial classes - PL, where students apply the theoretical concepts by elaborating a house project
design in 3Dsolids and a digital terrain model. This arrangement of the classes allows students to acquire the
competences of the course, in a gradual and proportionate way throughout the semester, in order to be approved.
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 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
periodic and 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 demonstrate the acquisition of a minimum of
competences to be admitted to the final exam. If the teaching team considers that the student acquired the necessary
and sufficient competences along the semester, the student is dispensed from the exam.
3.3.9. Bibliografia principal:
- Cunha, Luís Veiga, 2004. “Desenho Técnico”
- Ching, Francis. “Representação Gráfica para Desenho e Projecto” ed. Gustavo Gili, Barcelona
- Engel, Heino. “Sistemas Estruturais” ed. Gustavo Gili, Barcelona
- Neufert, Ernst, 1987 “Arte de Projectar em Arquitectura” Gustavo Gili, S.Paulo
- Garcia. José. 2006. “Autocad 2007 & Autocad LT 2007” FCA Editora de Informática, Lda. Lisboa

Anexo IV - Geologia da Engenharia / Geology for Engineers
3.3.1. Unidade curricular:
Geologia da Engenharia / Geology for Engineers
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Victor Manuel Pissarra Cavaleiro
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
Paulo Eduardo Maia de Carvalho
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3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Domínio na interpretação de cartas geológicas e execução de cortes geológicos.
Reconhecimento dos métodos indirectos e directos de prospecção geotécnica
Reconhecimento de minerais e rochas
Compreensão dos processos de geodinâmica interna e externa.
Reconhecimento de processos hidrogeológicos.
Reconhecimento de classificações geotécnicas de maciços.
3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
Domain and interpretation of geological maps and execution of geological profiles
Recognition of the indirect and direct methods of geotechnical prospection
Recognition of minerals and rocks
Understanding the processes of internal and external geodynamics
Recognition of hydrogeological processes
Recognition of geotechnical classifications of masses
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1 A geologia de engenharia e as ciências afins
2 Minerais e rochas
3 Geodinâmica interna
4 Geodinâmica externa
5 Falhas e Dobras
6 Elementos de hidrogeologia
7 Introdução à prospecção geotécnica
8 Elementos básicos sobre classificações geotécnicas de maciços
9 Cartas geológicas. Interpretação
3.3.5. Syllabus:
1 The engineering geology and similar sciences
2 Minerals and rocks
3 Internal geodynamics
4 External geodynamics
5 Faults and folds
6 Elements of hydrogeology
7 Introduction to the geotechnical prospection
8 Basic elements on geotechnical classifications of masses
9 Geological maps. Interpretation
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular de Geologia de Engenharia definiram-se tendo em atenção os
objectivos e competências que se pretendem ser adquiridos por parte dos alunos e estão em consonância com
conteúdos normalmente leccionados em unidades curriculares equivalentes de outras Universidades Portuguesas e
Europeias.
Em termos de objectivos da unidade curricular, os conteúdos programáticos permitem dotar os alunos com as
competências necessárias no âmbito da geologia, que serviram de base a outras unidades curriculares (Mecânica dos
solos), e ainda dar uma visão integrada dos problemas que alguns fenómenos geológicos provocam em diferentes
obras de engenharia.
De modo a dotar os alunos das competências pretendidas no âmbito desta unidade curricular, os conteúdos
programáticos encontram-se desenvolvidos de forma sequencial e de acordo com os objectivos e competências
definidas.
Assim, o Capítulo 1 e 2 conferem ao aluno a capacidade de identificar e diferenciar minerais e rochas; o Capítulo 3, 4 e
5 conferem ao aluno a capacidade de interpretar e compreender os principais fenómenos da geodinâmica interna e
externa; o Capítulo 6 confere ao aluno a capacidade de reconhecer diferentes processos hidrogeológicos; o Capítulo 7
confere ao aluno a capacidade de reconhecer diferentes métodos directos e indirectos de prospecção geotécnica; o
Capítulo 8 confere ao aluno a capacidade de reconhecer diferentes classificações geotécnicas de maciços; o Capítulo
9 confere ao aluno a capacidade de dominar a interpretação de cartas geológicas e realizar cortes geológicos.
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
The syllabus of the course of Engineering Geology were defined taking into account the objectives and competencies
to be acquired by the students and are in line with content typically taught in equivalent courses in others Portuguese
and European Universities.
Related with the objectives of the course, the syllabus allows the students to acquire the skills needed within the
geology, which formed the basis for other courses (Soil Mechanics), and also give an integrated view of the problems
that some geological phenomena cause in different engineering works.
In order to give students the skills sought in the context of this course, the course contents are developed in a
sequential manner and in accordance with the objectives and tasks defined.
Thus, Chapter 1 and 2 give the student the ability to differentiate and identify minerals and rocks; Chapter 3, 4 and 5
give the student the ability to interpret and understand the main phenomena of internal and external geodynamics;
Chapter 6 gives students the ability to recognize different hydrogeological processes; Chapter 7 gives students the
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ability to recognize different direct and indirect methods of geotechnical prospecting; Chapter 8 gives the student the
ability to recognize different geotechnical classifications of masses; Chapter 9 gives the student the ability to dominate
the interpretation of geological maps and make geological profiles.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular desenvolve-se ao longo de um semestre lectivo, contemplando 64 horas de contacto com a
equipa docente, 86 horas de trabalho autónomo e 10 horas para avaliação (total: 160 horas). A aprovação a esta
unidade curricular confere ao formando 6 ECTS.
As aulas estão organizadas em aulas teóricas – T (exposição dos conteúdos programáticos, com apresentação de
casos práticos) 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 ao longo do semestre lectivo
- Exame final (com parte teórica e parte prática) para os alunos admitidos
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This one semester course consists of 64 hours of contact with the teaching team, 86 hours of autonomous work and 10
hours for evaluation (total: 160 hours). The course is credited with 6 ECTS.
The course is structured with theoretical classes – T (exposition of the subjects of the course and presentation of
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 throughout the semester
- Final exam (with theoretical and practical part) for admitted students

3.3.8. 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 horas (64 horas de contacto
com a equipa docente, 86 horas de trabalho autónomo por parte do aluno e 10 horas para avaliação), foi definida tendo
por base os objectivos e competências a serem adquiridas pelos alunos, designadamente tendo em conta o volume de
trabalho a realizar quer pelo aluno quer pela equipa docente.
A estruturação das aulas faseadas em aulas teóricas – T, onde é feita a exposição dos conceitos teóricos dos
conteúdos programáticos e onde também são apresentados exemplos práticos de aplicação de pequena dimensão, e
em aulas práticas – PL, onde os alunos aplicam os conceitos teóricos através da resolução de problemas práticos
adequados e ajustados a cada conteúdo programático, permite, de uma forma proporcionada e gradual, que os alunos
adquiram as competências necessárias ao longo do semestre para obter a aprovação.
A duração e a estruturação desta Unidade Curricular enquadram-se dentro do normalmente adoptado em unidades
curriculares equivalentes de outras Universidades Portuguesas e Europeias.
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 à equipa docente ter adquirido as competências julgadas suficientes e
necessárias.
3.3.8. 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, 86 hours of autonomous
work and 10 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 teaching team.
The course is structured with alternated theoretical classes – T, where theoretical concepts of the syllabus are taught
and some small practical examples are presented, and practical classes - PL, where students apply the theoretical
concepts by solving practical 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, to be approved.
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 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.
3.3.9. Bibliografia principal:
Ernst, W.G., (1971). Minério e Rochas, Editora Edgard Blüchen, Ldª.
Cass, I. G., Smith, J. and Wilson, R.C.L., (1984). Vamos Compreender a Terra, Livraria Almedina.
Mineiro, A. J., (1978). Mecânica dos Solos e Fundações. Reconhecimento e Prospecção Geotécnica, Ensaios in situ,
Universidade Nova de Lisboa.
Oliveira, A. M. S. et al (2001). Geologia de Engenharia, ABGE, São Paulo
Gonzalez de Vallejo et al. (2002). Ingenieria Geológica, Prentice Hall, Madrid.
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Anexo IV - Materiais de Construção I / Construction Materials I
3.3.1. Unidade curricular:
Materiais de Construção I / Construction Materials I
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
João Paulo de Castro Gomes
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
Marisa Sofia Dinis de Almeida
3.3.4. 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 engenharia civil:
a) Domínio da escolha e aplicação de diferentes tipos de materiais, com base em critérios técnicos, para diferentes
condições de utilização e desempenho, em geral;
b) Domínio das propriedades dos materiais de construção,
c) Compreensão dos tipos de materiais de construção disponíveis e das propriedades que estes devem possuir para
diferentes aplicações;
d) 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;
e) Reconhecimento dos diferentes tipos de materiais de construção utilizados em construção e de requisitos para a
sua utilização.
3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
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 civil engineering.
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.
3.3.5. 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.
3.3.5. 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.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
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Os objectivos da unidade curricular visam proporcionar uma formação adequada em ciências dos materiais de
construção, servindo de base para o desenvolvimento do conhecimento neste domínio e para o projecto de
construção de estruturas e edifícios, em engenharia civil. Assim, estabeleceram-se como conteúdos programáticos a
aprendizagem das propriedades tecnológicas dos principais materiais utilizados na construção civil e do
conhecimento da sua estrutura (micro estrutura), bem como das condições para o seu processamento, numa
abordagem técnico-científica, ou seja, de ciência aplicada, destinada a engenheiros civis.
Deste modo, 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. O programa contempla os materiais mais utilizados na construção.
Trata-se por isso de um programa abrangente, de acordo com os objectivos da unidade curricular, proporcionando
uma formação adequada para domínio das propriedades de materiais de construção e da escolha e aplicação de
diferentes tipos de materiais, com base em critérios técnicos, para diferentes condições de utilização e desempenho,
essenciais para o projecto e construção de estruturas e edifícios, de engenharia civil, servindo de base para o
desenvolvimento do conhecimento em materiais de construção.
Assim, tendo em conta a abrangência do programa, os estudantes serão capazes de reconhecer os diferentes tipos de
materiais de construção utilizados em construção e os requisitos para a sua utilização (e);
A compreensão dos tipos de materiais de construção disponíveis e das propriedades que estes devem possuir para
diferentes aplicações (d) é adquirida com o estudo aprofundado de cada um dos temas abordados.
O domínio da escolha e aplicação de diferentes tipos de materiais, com base em critérios técnicos, para diferentes
condições de utilização e desempenho, em geral (a) e o domínio das propriedades dos materiais de construção (b),
resulta da aprendizagem centrada nas propriedades tecnológicas dos diferentes materiais e produtos de construção,
demonstrando a importância da sua correcta utilização para o melhor desempenho. E, finalmente, a 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 (c), é adquirida pelo estudo de trabalhos de investigação actuais, em
cada um dos temas abordados.
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
The objectives of the curricular unit aim to provide appropriate training in the science of building materials, providing
the basis for the development of knowledge in this field and to design and construction of buildings and structures in
civil engineering. Thus, it was established as curricular unit syllabus, learning the technological properties of the main
materials used in construction and the knowledge of its structure (microstructure), as well as conditions for
processing materials in a technical-scientific approach, i.e. applied science, aimed at civil engineers degree.
Thus, 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. The syllabus includes the most common materials in
construction.
Therefore, it is a comprehensive syllabus, in accordance with the objectives of the curricular unit, providing adequate
training to the field of properties of construction materials and the selection and application of different materials
based on technical criteria for different conditions of use and performance, that are essential for design and
construction of structures and buildings, in civil engineering, and as well, it serves as the basis for the development of
knowledge in building materials.
Thus, given the scope of the program, students will be able to recognize the different types of building materials used
in construction and requirements for its use (e); understanding the types of building materials available and the
properties they must possess to different applications (d) is acquired in-depth study of each of the topics discussed.
The mastery of selecting and application of different materials based on technical criteria for different conditions of
use and performance in general (a) and testing properties of construction materials (b) results of learning focused on
technological properties of different materials and construction products, demonstrating the importance of its correct
use for optimal performance. And finally, understanding the need to use durable materials with better functional
performance and environmental and recycling and reuse of materials at the end of the life cycle (c) is acquired by the
study of current research in each one of the topics discussed.
3.3.7. 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 os alunos, autonomamente, constroem um dossier individual de resolução de exercícios práticos, com a
supervisão do docente, com pesquisa e consulta de bibliografia.
No laboratório os alunos aplicam os conhecimentos adquiridos nas aulas T e TP. Para o efeito, desenvolvendo um
trabalho experimental de ensaios de materiais e produtos de construção, de acordo com Normas de ensaio próprias.
A avaliação é realizada com um teste escrito individual abordando questões teóricas e práticas, a elaboração de um
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dossier individual de resolução de exercícios, um trabalho de laboratório experimental 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.
3.3.7. 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.
In the laboratory students apply the knowledge acquired in lectures and in the theoretical and practical. To this end,
students are asked to develop an experimental laboratory work, according to specific test standards.
The evaluation is performed with an individual written test covering theoretical and practical issues, developing a
portfolio of individual problem solving, an experimental laboratory work 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.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Nas aulas teóricas são apresentados, de forma coerente e progressiva, casos quotidiano e casos-problema, além dos
conteúdos teóricos, relativos aos temas do programa da unidade curricular, expondo e induzindo os conhecimentos
necessários para o reconhecimento e compreensão dos diferentes materiais de construção disponíveis e das
propriedades que estes devem possuir para diferentes aplicações, das matérias-primas que os constituem, das suas
propriedades tecnológicas, da obtenção/fabrico, do controlo de qualidade e das exigências/especificações. Em cada
tema abordado, nas aulas teóricas, são expostas e discutidas as propriedades tecnológicas dos diferentes materiais e
produtos de construção, através do estudo de casos, em diálogo com os estudantes, procurando-se demonstrar a
importância da sua correcta utilização para o melhor desempenho, em diferentes aplicações.
Nas aulas teórico-práticas, para cada tema já apresentado/discutido nas aulas teóricas, os estudantes, com
autonomia, resolvem exercícios práticos, constituindo um portfolio de soluções para diferentes problemas, por forma
a compreenderem e dominarem o conhecimento das propriedades dos vários materiais de construção disponíveis.
Durante estas aulas, os estudantes, com base em consulta de bibliografia disponível e no estudo da casos-problema
adquirem competências para o domínio da escolha de diferentes tipos de materiais, assente em critérios técnicos,
para diferentes condições de utilização e desempenho, em geral.
Nas aulas de laboratório é adoptada a metodologia de ensino pela descoberta através da realização de ensaios
experimentais, uma vez que os alunos são levados a construir os seus próprios conhecimentos, a partir de conceitos
gerais, sobre as propriedades físicas e mecânicas de determinados materiais e produtos de construção, de acordo
com normas de ensaios específicas.
No período de tempo destinado ao estudo individual, os estudantes desenvolvem ainda um trabalho de projecto que
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
desenvolvimento deste trabalho permite aprofundar os conhecimentos adquiridos dos diferentes aspectos dos
materiais/produtos, sua origem e processo de produção, as suas propriedades físicas e mecânicas, as especificações,
normas e regulamentação a que devem obedecer, as condições de aplicação em obra, o seu comportamento para as
solicitações a que está sujeito, os aspectos de desempenho e durabilidade, conservação e limpeza, segurança de
utilização e questões ambientais (reciclagem e reutilização), entre outros. O desenvolvimento do trabalho é feito com
acompanhamento tutório pelos docentes.
3.3.8. 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 for recognition
and understanding of different construction materials available and the properties they must possess for different
applications, from raw materials that constitute it, its technological properties, its development / manufacturing, quality
control and requirements / specifications. For each theme, in lectures, are presented and discussed the technological
properties of different materials and construction products, through case studies, in dialogue with students, seeking to
demonstrate the importance of its correct use for better performance in different applications.
In the theoretical and practical 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 with the study of problem-cases, acquire skills for the
mastery of choice of different materials based on technical criteria for different conditions of use and performance, in
general.
In the laboratory classes is adopted the teaching methodology based on the discovery by conducting experiments,
since the students are led to construct their own knowledge, from general concepts about the physical and mechanical
properties of certain materials and products construction, according to specific testing standards.
In the time period for the individual study, students also develop a project work consisting of a case study of choice
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=7aa6a6b0-c0e6-3331-8211-4ce507637a0b&formId=2360437e-052a-7e62-376d-4ce… 41/182

26/07/2017

NCE/10/01446 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

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 of this work allows to deepen their knowledge of different
aspects of materials / products, their origin and production process, its physical and mechanical properties,
specifications, standards and regulations to be met, the conditions for application to work, their behaviour to the
stresses to which are subjected, aspects of performance and durability, hygiene and maintenance, safe use and
environmental issues (recycling and reutilization), among others. The development work is done with accompanying
tutorial by teachers.
3.3.9. 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 Volumes. 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 de Construção, Coimbra, APICC (Associação Portuguesa de Industrias da Cerâmica
de Construção), 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 de Alvenaria de Tijolo, Coimbra, APICER, 2000
Manual de Aplicação de Revestimentos Cerâmicos, Coimbra, APICER, 2003

Anexo IV - Mecânica e Ondas / Mechanics and Waves
3.3.1. Unidade curricular:
Mecânica e Ondas / Mechanics and Waves
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
João Pinheiro da Providência e Costa
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
O aluno que conclua esta disciplina deve ser capaz de descrever e identificar fenómenos da Física ao nível de
mecânica:
1. Distinguir e caracterizar diferentes tipos de movimentos. Conhecimento das leis e princípios que regem a dinâmica
duma partícula e de um sistema de partículas.
2. Compreender o conceito de forças conservativas, energia potencial,, energia mecânica, atrito e viscosidade.
3. Distinguir e caracterizar diferentes tipos de transporte em fluidos: regime laminar e turbulência. Conceito de
velocidade média num fluido.
3. Compreender propriedades elásticas de sólidos e fluidos.
4. Compreender fenómenos físicos associados às leis de conservação da energia, momento linear e momento angular.
5 Aplicar os conhecimentos adquiridos na resolução de problemas de aplicação da matéria leccionada.
6. Deve ser capaz de propor e fundamentar estratégias básicas de investigação recorrendo a tecnologias ou a outros
métodos.
7. Deve ter adquirido capacidades adequadas de síntese.
3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
Students that complete this course should be able to describe physical phenomena in Mechanics:
1. Distinguish and characterize different types of movements. Knowledge of laws and principles governing the
dynamics of a particle and a particle system.
2. Understand the concept of conservative forces, potential energy, mechanical energy, friction and viscosity.
3. Distinguish and characterize different types of transport in fluids: laminar and turbulent. Concept of average velocity
in a fluid.
3. Understand the elastic properties of solids and fluids.
4. Understand physical phenomena associated with the laws of conservation of energy, linear momentum and angular
momentum.
5 Apply the knowledge acquired in solving problems of application of the taught material.
6. Must be able to propose and justify strategies using basic research techniques or other methods.
7. Must have acquired adequate capacity for synthesis.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
Sistemas de unidades. Cinemática.
Leis de Newton. Trabalho. Energia potencial. Conservação da energia mecânica.
Centro de massa. Colisões.
Momento de uma força e momento de inércia. Momento angular.
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Gravidade. Leis de Kepler. Lei da gravitação de Newton.
Equilíbrio estático e elasticidade. Tensão e deformação.
Fluidos. Pressão num fluido. Impulsão e princípio de Arquimedes. Hidrostática. Equação de Bernoulli. Escoamento
viscoso. Lei de Poiseuille. Número de Reynolds.
Oscilações. Ondas transversais e ondas longitudinais. Reflexão. Refracção. Difracção.
Sobreposição de ondas e ondas estacionárias.
3.3.5. Syllabus:
Systems of Units. Motion. Laws of Newton. Work and energy. Potential energy. Conservation of the mechanical energy.
Energy conservation. Particle systems and conservation of the linear moment. Center of mass. Movement of the center
of mass. Kinetic energy of a particle system. Collisions. Moment of a force and moment of inertia. Angular momentum.
Rotational kinetic energy. Gravity. Laws of Kepler. Law of the universal gravitation of Newton. Static equilibrium.
Elasticity. Tension and deformation. Young's modulus and shear modulus. Fluids. Hydrostatics. Fluids in motion.
Bernoulli equation. Law of Poiseuille. Number of Reynolds. Oscillations. Transverse waves and longitudinal waves.
Harmonic waves. Waves against obstacles. Reflection. Refraction. Difraction. Overlapping of waves and standing
waves.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A Mecânica é ramo da Física importante para alunos interessados em áreas afectas à Engenharia. Interessa
desenvolver nos alunos competências transversais, tendo nomeadamente em mente a pesquisa, a interacção com
pessoas da área e de áreas afins, e ainda o desenvolvimento da capacidade de reflexão crítica e de resolução de
problemas. Quando possível deverá incentivar-se uma aprendizagem mais interactiva nas aulas, fomentando
perguntas e até debates e discussões de temas leccionados. É nosso propósito orientar o estudante no estudo da
Mecânica e despertar a sua curiosidade para princípios fundamentais. Pretende-se que o aluno adquira
conhecimentos e capacidade de raciocínio que lhe permitam relacionar princípios da Mecânica com leis físicas
subjacentes. O estudo é orientado para a compreensão de mecanismos físicos à Mecânica.
O estudo das áreas ligadas à Mecânica não é apenas qualitativo mas é antes cada vez mais quantitativo, sendo os
alunos incentivados a resolver problemas de aplicação recorrendo não só a métodos analíticos, mas introduzindo
recurso a modernos meios informáticos como é o caso da linguagem de programação MATLAB.
A Mecânica é uma área com forte caracter multidisciplinar. Portanto actualmente quem pretender trabalhar seriamente
em áreas ligadas à Engenharia não pode prescindir de conhecimentos profundos no domínio da Mecânica e é neste
contexto que se torna muito apelativo o estudo da Física recorrendo a ferramentas computacionais, que é aliás uma
área em que actualmente existe uma actividade e crescimento extraordinários.
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
Mechanics is a branch of physics that is important for Engineering students. Students should develop skills,
particularly having in mind research, interaction with people of the area and related areas. Students should also
develop the capacity for critical thinking and problem-solving. When possible, a more interactive learning should be
promoted in the classroom, encouraging questions and to debates and discussions on topics taught. Our purpose is
to guide the student in the study of mechanics and to increas his curiosity concerning fundamental principles. It is
intended that the students acquire knowledge and reasoning skills that allow them to relate principles of mechanics
with the underlying physical laws. The study is aimed at understanding Mechanics.
The study of areas related to Mechanics is not only qualitatively but is rather more quantitative. The students should
be encouraged to solve application problems using not only the analytical methods, but introducing the use of modern
computational such as computer programming language MATLAB.
The Mechanics is an area with strong multidisciplinary character. So peolple seriously wanting to work in areas related
to Engineering should improve their knowledge of Mechanics and is in this context it appealing to study the physics
using computational tools, which is also an area where currently there is much activity and extraordinary growth.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teóricas será dada prioridade a uma correcta compreensão dos objectivos mais importantes, procurando no
entanto dar uma ideia abrangente dos temas e suas aplicações. As aulas teóricas têm ainda por objectivo fornecer
informação detalhada e sistematizada sobre os aspectos mais relevantes da matéria da disciplina. Nas aulas práticas
procurar-se-á abordar a matéria na perspectiva da sua aplicação prática e na análise e resolução de problemas
concretos e começando por abordar situações simples as quais gradualmente darão lugar a análises mais complexas.
Serão apresentados problemas associados às matérias leccionadas e propostas soluções.
Serão realizadas ao longo do curso duas frequências com a finalidade de averiguar, por parte de alunos, o grau de
domínio das matérias transmitidas, assim como a utilização criativa das mesmas. A avaliação consiste na realização
de uma prova (exame final). O exame final consta de uma prova escrita sobre a totalidade da matéria leccionada.
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Along the course two tests will be made so that students may know how well do they understand the subject. The
writen examination may be complemented by an oral examination.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As metodologias de ensino e avaliação procuram assegurar o domínio dos alunos das matérias leccionadas dando
aso a que as possam usar e aplicar autonomamente, nomeadamente na resolução das frequências e exames,
respondendo às questões teóricas e resolvendo os problemas.
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3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching methodologies seek to ensure that students' master of subjects of the lectures and also that they can use
and apply them independently, particularly in the tests and in the exams, answering the theoretical questions and
solving the problems.
3.3.9. Bibliografia principal:
P. Tipler e G. Mosca, Física, (6 edição), Volume 1,
LTC -- Livros Técnicos e Científicos Editores S.A., Rio de Janeiro.

Anexo IV - Topografia / Topography
3.3.1. Unidade curricular:
Topografia / Topography
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Martin Hock
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
Pedro Gabriel de Faria Lapa Barbosa de Almeida
Bertha Maria Batista dos Santos
Jorge Humberto Gaspar Gonçalves
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
A unidade curricular tem por objectivo introduzir e desenvolver aspectos relacionados à topografia e a sua aplicação à
Engenharia Civil.
As seguintes competências são transmitidas aos alunos:
(a) Domínio de instrumentos: Nível e Taqueómetro Digitais;
(b) Domínio de operações de cálculo;
(c) Domínio de operações de campo e representação do terreno com ferramentas informáticas;
(d) Compreensão de redes geodésicas e sistemas de coordenadas rectangulares;
(e) Compreensão de princípios e fontes de Geodesia, Cartografia, SIG e de Sistemas de Posicionamento por Satélites;
(f) Compreensão de erros na Topografia aplicada;
(g) Compreensão de piquetagem e observação em obras e de deformações;
(h) Compreensão de Instrumentos de GPS;
(i) Reconhecimento de Instrumentos de Laser-Scan.
3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
The course aims to introduce and develop aspects of topography and its application to civil engineering.
The following competences are transmitted to students:
(a) Solid knowledge of instruments: Digital Topographic Levels and Total Stations;
(b) Solid knowledge of selected topographic calculations;
(c) Solid knowledge of selected field procedures and computer data processing;
(d) Understanding of geodetic networks and rectangular coordinate systems;
(e) Understanding of principles and sources of Geodesy, Cartography, GIS and
Satellite based Positioning Systems;
(f) Understanding errors in applied topography;
(g) Understanding of stakeout, observation and deformations of building sites;
(h) Understanding GPS instruments and procedures;
(i) Recognition of Laser-Scan Instruments.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Noções gerais de topografia e geodesia, sistemas de coordenadas e representação do terreno.
2. Nivelamento geométrico.
3. Observações topográficas: Estudo do teodolito.
4. Erros em observações: Medição correcta de ângulos; intersecções.
5. Medição de distâncias por processos indirectos; Irradiação.
6. Nivelamento trigonométrico.
7. Coordenação de pontos de apoio: triangulação, intersecções e poligonais.
8. Piquetagem.
9. Observações em obra e de deformações.
10. Sistemas apoiados por satélites.
3.3.5. Syllabus:
1. General notions of topography and geodesy; coordinate systems and terrain representation.
2. Geometric levelling.
3. Topographic observations: Study of theodolites and level instruments.
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4. Errors in observations: Measurement of angles and intersections.
5. Distance measurement by indirect procedures; Irradiation.
6. Trigonometric levelling.
7. Coordination of station points: triangulation, transverse and intersections.
8. Stakeout.
9. Observation of building sites and deformations.
10. Systems supported by satellites.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular Topografia 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 introduzir e desenvolver
aspectos relacionados com a topografia na sua aplicação à Engenharia Civil, onde os alunos começam a adquirir
competências neste domínio.
Para dotar os alunos das competências específicas a desenvolver no âmbito da unidade curricular, existe uma
correspondência directa entre os conteúdos de cada capítulo leccionado (Capítulos 1 a 10 dos conteúdos
programáticos) e as competências específicas a desenvolver (Competências (a) a (i) dos objectivos da unidade
curricular e competências a desenvolver), designadamente:
- O Capítulo 1 e 10 (Noções gerais de topografia e geodesia, sistemas de coordenadas e representação do terreno;
Sistemas apoiados por satélites) conferem ao aluno os conhecimentos necessários para compreender redes
geodésicas, sistemas de coordenadas rectangulares, cartografia, SIG, sistemas de posicionamento por satélites e
instrumentos GPS (Competência (d), (e) e (h));
- Os Capítulos 2, 3 e 6 (Nivelamento geométrico; Observações topográficas: Estudo do teodolito; Nivelamento
trigonométrico) conferem ao aluno os conhecimentos necessários para a utilização de instrumentos topográficos
(nível e taqueómetro digitais) (Competência (a));
- Os Capítulos 4, 5 e 7 (Erros em observações: Medição correcta de ângulos e intersecções; Medição de distâncias por
processos indirectos e Irradiação; Coordenação de pontos de apoio: triangulação, intersecções e poligonais)
conferem ao aluno o domínio das operações de campo e cálculo, assim como a compreensão dos erros na topografia
aplicada (Competência (b), (c) e (f));
- Finalmente, os Capítulos 8 e 9 (Piquetagem; Observações em obra e de deformações) conferem ao aluno a
capacidade de efectuar piquetagens e observação de deformações e obras, assim como reconhecer aspectos
relacionados com instrumentos de laser-scan (Competência (g) e (i)).
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
The syllabus of the curricular unit Topography 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 the introduction and development of aspects related to
topography and its application to civil engineering, where students begin to acquire skills in this area.
To provide students with specific competences, there is a direct correspondence between the content taught in each
chapter (Chapters 1 to 10 of the syllabus) and the competences to develop (Competences (a) to (i) of the objectives of
the curricular unit and competences), in particular through the following matches:
- Chapters 1 and 10 (General notions of topography and geodesy; coordinate systems and terrain representation;
Systems supported by satellites) give to the student the knowledge needed to understand geodetic networks,
rectangular coordinate systems, cartography, GIS, satellite positioning systems and instruments GPS (Competences
(d), (e) and (h));
- Chapters 2, 3 and 6 (Geometric levelling; Topographic observations: study of theodolites and level instruments;
Trigonometric levelling) give to the student the necessary knowledge for the use of topographic instruments (digital
levels and theodolites) (Competence (a));
- Chapters 4, 5 and 7 (Errors in observations: measurement of angles and intersections; Distance measurement by
indirect procedures, irradiation; Coordination of station points: triangulation, traverse and intersections) give the
student the ability to perform field operations and calculations as well as the understanding of errors in applied
topography (Competence (b), (c) and (f));
- Finally, chapters 8 and 9 (Stakeout, observation and deformations of building sites) give to the student the ability to
perform deployment, observation of building sites and deformation, as well as the ability to recognize aspects related
to laser-scanning instruments (Competence (g) and (i)).
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular tem a duração de um semestre lectivo, envolvendo 64 horas de contacto com a equipa
docente, 88 horas de trabalho autónomo do estudante 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 teóricas– T (exposição dos conteúdos programáticos), teórico-práticas – TP
(exposição dos conteúdos programáticos, envolvendo a apresentação de problemas de pequena dimensão), aulas
práticas e orientação tutórica – PL e OT (aplicação dos conteúdos programáticos na resolução de problemas práticos
através da realização de operações de campo e do tratamento dos dados com recurso a ferramentas informáticas).
A avaliação é realizada em duas fases:
- Avaliação periódica com teste escrito (com parte teórica e parte teórico-prática) e avaliação contínua com cinco
trabalhos práticos;
- Exame final (com parte teórica e parte teórico-prática) para os alunos admitidos.
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3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This semester course consists of 64 hours of contact with the teaching team, 88 hours of student autonomous work
and 8 hours for evaluation (total: 160 hours). The course is credited with 6 ECTS.
The course is structured with theoretical classes – T (exposition of the subjects of the course), theoretical-practical
classes – TP (exposition of the subjects of the course and presentation of small practical examples), practical and
tutorial classes – PL and OT (application of theoretical concepts to solve practical problems by conducting field
operations and informatics data treatment).
Evaluation is performed in two phases:
- Periodic evaluation with written test (with both theoretical and theoretical-practical part) and continuous evaluation
with five practical works;
- Final exam (with both theoretical and theoretical-practical part) for admitted students.
3.3.8. 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 horas (64 horas de contacto
com a equipa docente, 88 horas de trabalho autónomo por parte do aluno e 8 horas para avaliação), foi definida tendo
por base os objectivos e as competências a serem adquiridas pelos alunos, designadamente tendo em conta o volume
de trabalho a realizar quer pelo aluno quer pela equipa docente.
A estruturação das aulas faseadas em aulas teóricas – T, onde é feita a exposição dos conceitos teóricos dos
conteúdos programáticos, aulas teórico-práticas – TP, onde também são apresentados exemplos práticos de aplicação
de pequena dimensão, e em aulas práticas e orientação tutórica – PL e OT, onde os alunos aplicam os conceitos
teóricos através da resolução de problemas práticos adequados e ajustados a cada conteúdo programático, através da
realização de operações de campo e do tratamento dos dados com recurso a ferramentas informáticas, permite, de
uma forma proporcionada e gradual, que os alunos adquiram as competências necessárias ao longo do semestre para
obter aprovação à unidade curricular.
A duração e a estruturação desta Unidade Curricular enquadram-se dentro do normalmente adoptado em unidades
curriculares equivalentes de outras Universidades Portuguesas e Europeias.
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 periódica e 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 à equipa docente ter adquirido as
competências julgadas suficientes e necessárias.
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
This semester course with 160 total hours (64 hours of contact with the teaching team, 88 hours of student
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 teaching team.
The course is structured with alternated theoretical classes – T, where theoretical concepts of the syllabus are taught,
theoretical-practical classes – TP, where some small practical examples are presented, and practical and tutorial
classes – PL and OT, where students apply the theoretical concepts by solving practical problems appropriate to each
syllabus contents by conducting field operations and informatics data treatment. This arrangement of the classes
allows students to acquire the competences of the course, in a gradual and proportionate way throughout the
semester, in order to be approved.
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 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
periodic and 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 demonstrate the acquisition of a minimum of
competences to be admitted to the final exam. If the teaching team considers that the student acquired the necessary
and sufficient competences along the semester, the student is dispensed from the exam.
3.3.9. Bibliografia principal:
- NEPOMUCENO, Miguel. “Apontamentos das Aulas Teórico-práticas de Topografia”, UBI, Covilhã, 2001 (com um
anexo de bibliografia e informação em formato digital, recomendada).
- CRUZ, João; REDWEIK, Paula. “Manual do Engenheiro Geógrafo”, PF, Lisboa, 2003.
- FERNANDES, Rui. “Folhas de Exercício para Topografia”, UBI, Covilhã, 1997.
- ALVES, José A. de Deus; CRUZ, João J. S.; NORTE, Custódio G.. “Manual deTopografia”, Vol. 1, PF, Lisboa, 1988.
- Instituto Geográfico do Exército. “Manual de Leitura de Cartas”, IGOE, 4.ª Edição, Maio, 2000.
- GASPAR, Joaquim Alves. “Cartas e Projecções Topográficas”, Lidel – Edições Técnicas, 2000.
- GASPAR, Joaquim Alves. “Dicionário de Ciências Cartográficas”, Lidel – Edições Técnicas, 2.ª Edição, 2004.
- CUNHA, Luís Veiga. “Desenho Técnico”, 9ª Edição, Fundação Calouste Gulbenkian.
- SILVA, Arlindo et al.. “Desenho Técnico Moderno”, 6.ª Edição, Lidel - Edições Técnicas,Setembro, 2004.

Anexo IV - Estática / Statics
3.3.1. Unidade curricular:
Estática / Statics
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=7aa6a6b0-c0e6-3331-8211-4ce507637a0b&formId=2360437e-052a-7e62-376d-4ce… 46/182

26/07/2017

NCE/10/01446 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
MARCIN MICHAL GÓRSKI
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
CLEMENTE MARTINS PINTO
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
(a) Compreender os conceitos fundamentais da Mecânica, unidades e precisão numérica.
(b) Compreender o conceito de resultante de forças estáticas e de equilíbrio estático de um ponto no plano e no
espaço.
(c) Compreender os conceitos de reacção, forças e momentos equivalentes e de equilíbrio de corpos rígidos.
(d) Compreender o conceito de trabalho elementar de uma força e de um binário. Adquirir a competência para aplicar o
princípio dos trabalhos virtuais.
(e) Compreender os conceitos de sistemas mecânicos hipostáticos, isostáticos e hiperestáticos.
(f) Adquirir competência para efectuar a análise estática de estruturas isostáticas simples e compostas, com
determinação de reacções de apoio e forças internas de ligação entre sub-estruturas.
(g) Adquirir competência para determinar esforços internos em vigas, sistemas articulados, pórticos e arcos, com o
traçado dos respectivos diagramas.

3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
(a) Understanding the fundamental concepts of Mechanics, units and numerical precision;
(b) Understanding the concept of the resultant of static forces, static equilibrium of a material point (2D and 3D);
(c) Understanding the concept of reactions, equivalent forces, moments of forces and equilibrium of rigid bodies;
(d) Understanding the concept of the elementary work of a force and couple. Ability to apply the principle of virtual
work;
(e) Understand the concept of hipostatic, isostatic and hiperestatic mechanical systems;
(f) Ability to make static analysis of simple and composed isostatic structures, determining the support reactions and
the connection forces between sub-structures.
(g) Ability to determine and draw diagrams of internal forces in beams, hinged structures, frames and arches.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução à Mecânica: Princípios e conceitos fundamentais, unidades, precisão numérica.
2. Estática de pontos materiais: sistemas equivalentes de forças, conceito de força resultante, polígono de forças,
equilíbrio de um ponto material no plano e no espaço.
3 Estática dos corpos rígidos: Esforços e reacções, forças equivalentes, momento de uma força, momento resultante,
equilíbrio de corpos rígidos.
4. Estatia de sistemas de corpos: sistemas mecânicos hipoestáticos, isoestáticos e hiperestáticos.
5. Diagramas de esforços internos em vigas, sistemas articulados, pórticos e arcos. Momento flector, esforço
transverso, esforço axial e momento torsor.
6 Método dos trabalhos virtuais: trabalho elementar de uma força e de um binário. Princípio dos Trabalhos Virtuais.
Aplicações a sistemas mecânicos hipoestáticos e
isostáticos.
7. Atrito: Leis de atrito seco. Coeficientes de atrito, cunhas.

3.3.5. Syllabus:
1 Introduction to Mechanics: Fundamental concepts and principles, units, numerical precision.
2 Statics of material points: Equivalent systems of forces, resultant force, force polygon, equilibrium of a material point
(2D and 3D).
3 Statics of rigid bodies: Forces and reactions, equivalent forces, moment of a force, resultant moment, equilibrium of
rigid bodies.
4 Analysis and classification of mechanical systems: Hipostatic, isostatic a hyperstatic.
5 Diagrams of internal forces: Bending moment, shear force and axial force in beams, frames, arches and hinged
structures.
6 Method of virtual work: Elementary work of a force and a couple. Principle of virtual work applied to hipostatic and
isostatic mechanical systems.
7 Friction: Laws of dry friction. Friction coefficient, wedges.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O conjunto dos conteúdos programáticos pretende dotar os alunos de capacidades para efectuarem a análise estática
de estruturas isostáticas, conferindo as ferramentas necessárias para as disciplinas seguintes na área de mecânica e
estruturas. Os capítulos 1 e 2 proporcionam ao aluno a compreensão de conceitos básicos da mecânica, criando as
bases para todo o conhecimento que deverá adquirir nos restantes conteúdos e nas áreas disciplinares relacionadas.
O problema do equilíbrio de um ponto material constitui o primeiro problema fundamental da disciplina, em que o
aluno lida com o conceito de força, resultante de forças, polígono de forças e decomposição de forças. No capítulo 3,
o problema do equilíbrio é generalizado a corpos rígidos no plano e no espaço tendo em perspectiva a determinação
de reacções nos apoios e forças de ligação internas entre sub-estruturas. Esse assunto implica a apresentação, à
priori, das diferentes possibilidades de sistemas de apoios de estruturas, com uma abordagem inicial da relação entre
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modelos de apoio e a sua materialização na realidade. O aluno tem também que compreender e lidar com os conceitos
de momento de uma força, forças equivalentes e momento resultante. No capítulo 4 são analisadas as condições que
determinam a classificação de um sistema mecânico em hipoestático, isoestático e hiperestático. Este capítulo
pretende proporcionar ao aluno a capacidade de classificar os sistemas estruturais que terá de analisar, e de
conseguir definir que alterações terá de fazer para transformar o tipo de sistema. O capítulo 5 trata do problema
fundamental relativo aos esforços internos em estruturas, nomeadamente o momento flector, esforço transverso,
esforço axial e momento torsor. O aluno adquire a noção de esforços internos, pretendendo-se que consiga fazer uma
identificação preliminar do efeito destes no comportamento estrutural e também o enquadramento no problema de
equilíbrio estrutural. São analisadas as relações entre os vários tipos de esforços e a sua relação com o carregamento
exterior aplicado às estruturas. O aluno adquire também a capacidade de relacionar e justificar o tipo de esforços
preponderante em função do tipo de sistema estrutural, distinguindo o funcionamento estrutural dos sistemas viga,
pórtico, arco e estrutura articulado. Pretende-se que o aluno fique dotado da capacidade de determinar de forma
expedita os diagramas de esforços internos, tendo em consideração as convenções de sinais e de representação.
O capítulo 6 aborda o método dos trabalhos virtuais com os conceitos fundamentais relacionados. A abordagem é
preliminar e serve de base para uma análise mais profunda em disciplinas de anos mais avançados. Os alunos lidam
com os conceitos em problemas de determinação de reacções de apoio de estruturas isostáticas, e na análise de
sistemas mecânicos hipostáticos.
O capítulo 7 analisa problemas mecânicos e estruturais básicos que envolvam atrito seco principalmente com cunhas.
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
The syllabus of the curricular unit Statics was defined aiming to give to the student the ability to make the static
analysis of isostatic structures and to give the tools for the curricular units related to the area of Mechanics and
Structures. The chapters 1 and 2 give the understanding of the fundamental concepts of mechanics, creating the bases
for the all syllabus. The problem of equilibrium of a material point is the first main problem of the discipline in which
the student has the contact with the concept of force, resultant force, force polygon and decomposition of forces. In
the chapter 3 the problem of equilibrium is generalized to 2D and 3D rigid bodies, aiming to determine the support
reactions and the connection forces between sub-structures. That problem implies the presentation of different types
of structural supports, with an initial analysis that relates the support models and their physical means in the reality.
The student needs also to understanding and work with the concepts of moment of a force, equivalent forces and
resultant moment. In the chapter 4 are analysed the conditions that determine the classification of a mechanical
system in hypostatic, isostatic and hyperestatic. This chapter aims to give the ability to classify the structural systems
and to define the changes needed to transform their type.
The chapter 5 contains the fundamental problem of internal forces in structures, namely the bending moment, shear
force, axial force and torsion moment. The student acquires the concepts of internal forces, aiming that be able to
make a preliminary identification of the effects of the internal forces in the structural behaviour, relating also with the
problem of the structural equilibrium. The student should be able to determine and draw the diagrams of internal
forces for all types of isostatic structures, taking into consideration the sign conventions.
In the chapter 6 is presented the method of virtual work with the related fundamental concepts. The analysis is
preliminary and is a base for a more detailed analysis in the following curricular units related with mechanical and
structural analysis. The students work with the concepts in the solution of problems for the determination of support
reactions in isostatic structures and for the analysis of hypostatic mechanical systems.
In the chapter 7 are analysed mechanical and structural basic problems that involve friction, mainly with wedges.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular tem a duração de um semestre lectivo, envolvendo 64 horas de contacto com a equipa
docente, 86 horas de trabalho autónomo e 10 horas para avaliação (total: 160 horas). A aprovação a esta unidade
curricular confere ao formando 6 ECTS.
As aulas estão organizadas em aulas teóricas – T (abordagem de âmbito teórica, com exemplificação complementar de
conceitos através de problemas práticos) e aulas práticas – PL (resolução acompanhada de problemas práticos que
cobrem todos os conteúdos programáticos).
A avaliação é realizada em duas fases:
- Avaliação contínua: Avaliação por resolução individual de problemas que englobam todos os conteúdos
programáticos e que determina o acesso dos alunos a exame final
- Exame final (com parte teórica e parte prática) para os alunos admitidos

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This curricular unit has the duration of one semester, involving 64 hours of contact with the teaching team, 86 hours of
autonomous work and 10 hours for evaluation (total: 160 hours). The course is credited with 6 ECTS.
The classes are organized in theoretical –T (exposition of the subjects in a theoretical perspective, exemplifying the
concepts through practical problems) and in practical classes – PL (solution of practical problems that cover all
syllabus).
The evaluation is performed in to phases:
- Continuous evaluation: Evaluation through the individual solutions of problems related with all syllabus. This
evaluation determines the possibility of submission to the final exam.
- Final exam (with theoretical and practical part) for admitted students.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
O tipo de metodologia de ensino utilizado tem como objectivo permitir que os alunos construam o seu de
conhecimento de forma gradual e fundamentada. Nas aulas teóricas - T os conteúdos programáticos são expostos e
justificados, tentando-se que os alunos consigam relacionar a formulação matemática com a realidade física
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observável, por exemplo através de pequenos e simples modelos físicos. A exposição dos conteúdos programáticos
fica complementada com a resolução de pequenos problemas práticos, permitindo ao aluno relacionar os conceitos
teóricos com os problemas práticos que terá de resolver.
Nas aulas práticas – P os alunos resolvem com acompanhamento do docente um conjunto de problemas práticos
relativos a todos os conteúdos programáticos. Na resolução dos problemas práticos os alunos tomam a parte activa,
pretendendo-se que os alunos desenvolvam a capacidade de analisar os problemas a resolver, definir a estratégia para
a sua resolução e no fim realizarem uma análise critica dos resultados.
Os problemas de resolução individual visam implicar o aluno num processo de aprendizagem gradual e contínua em
que a acção do docente na sua resolução é menos significativa, conferindo mais responsabilidade ao aluno no
trabalho que desenvolve. No entanto, o aluno dispõe 3 horas semanais com possibilidade de contacto com o docente
(extra aulas) que dá a possibilidade de discussão mais abrangentes acerca dos conteúdos programáticos e dos
problemas de resolução individual.
O acesso ao exame final só é permitido se o aluno demonstrar que no processo gradual de aprendizagem foi
adquirindo um nível mínimo de competências. A aprovação em exame final é obtida no caso do aluno ser capaz de
resolver, individualmente e num tempo útil, um conjunto de problemas considerados fundamentais. O grau de
dificuldade dos problemas é definido de forma a permitir aferir se o aluno adquiriu a capacidade de analisar um
problema novo, definir a estratégia para a sua resolução, aplicar os conceitos da estática e realizar a análise critica
dos resultados.
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The type of methodology adopted aims to permit that the students can construct their knowledge in a progressive and
solid way. In the theoretical classes – T the syllabus is presented and justified aiming that the students be able to
relate the mathematical formulation with the physic reality observed, for instance through small and simple physical
models. The exposition of the syllabus is complemented with the solution of small practical problems, giving to the
student the possibility to relate the theoretical concepts and the practical problems.
In the practical problems – P the students solve with the help of the teacher a set of practical problems related with all
syllabus. In the solution of those problems the student takes the active part, aiming the development of the ability to
analyse the problems, define a strategy for the solution and in the end make a critical analysis of the results.
The individual solution of problems aims to imply the student in a learning process progressive and continuous, with a
minor action of the teacher in their solution, giving more responsibility to the student in the work that develops.
However, the student has more three hours with possibility of contact with the teacher (extra classes) that gives the
possibility of a more global discussion about the syllabus and the individual problems.
The submission to the final exam is only possible for the students that demonstrate a minimum competence during the
learning process. In the final exam the student needs to demonstrate the ability, during a useful time, to analyse a new
problem, define a strategy for the solution, apply the concepts of Statics and perform critical analysis of the results.
3.3.9. Bibliografia principal:
- Estática Aplicada para Engenharia Civil e Arquitectura, Negrão, J. H., 2009, DEC-FCTUC.
- Mecânica Vectorial Para Engenheiros, Beer, F., Johnston Jr., 1998, Mc. Graw Hill;
- Teoria e Prática das Estruturas - Isostática (vol.1), Rocha, A., 1973, Editora Cientifica;
- Shaping Strucutures – Statics, Zalewski, W., Allen, E., 1997, Jonh Wiley & Sons, Inc. USA.

Anexo IV - Mecânica dos Sólidos Contínuos / Solid Mechanics
3.3.1. Unidade curricular:
Mecânica dos Sólidos Contínuos / Solid Mechanics
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Luís Filipe Almeida Bernardo
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
Bruno José Afonso Costa
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
A disciplina introduz os princípios para a compreensão do equilíbrio dos sólidos elásticos e aborda a representação
do estado de tensão e de deforma-ção num corpo sólido submetido a diversas acções. Visa capacitar os alunos de
forma a apreender as matérias de unidades curriculares no domínio das estruturas.
No final do semestre os alunos deverão ter:
a)Conhecimento dos conceitos básicos de Mecânica dos Sólidos, tais como deslocamentos, tensões e extensões, e
respectivos tensores;
b)Competência para conduzir uma análise geral unidimensional, plana e geral de tensões e extensões;
c)Competência para avaliar o equilíbrio de um ponto no interior e à superfície de um corpo;
d)Competência para usar as equações constitutivas para realizar a tran-sição entre os campo de tensões e de
extensões;
e)Conhecimento dos critérios de limite elástico básicos para materiais dúcteis e frágeis;
f)Competência para verificar se um dado estado de tensão produz a cedência ou rotura do material.
3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
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The course introduces the principles for the understanding of the equilibrium of elastic solids and addresses the
representation of the stress and strain states in a solid body acted by various loads. It aims at providing to the
students he contents of following courses in the field of Structural Analysis and Design.
For this purpose, at the end of the course students should have the:
a)Knowledge of the foundations of Solid Mechanics, such as displace-ments, stresses and strains, stress and strain
tensors.
b)Ability to conduct an axial, plane and three-dimensional stress and strain general analysis;
c)Competence to assess the equilibrium of an internal point of a body or located at its surface;
d)Competence in using the constitutive equations for the transition from a stress field to a strain field and vice versa;
e)Knowledge of basic elastic limits criteria for ductile and brittle mate-rials;
f)Ability to check if a given stress state produces the collapse of the ma-terial.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1.Preparatório:
a) Revisão de vectores;
b) Conceitos básicos de tensores de 2ª ordem.
2.Estado de deformação:
a) Conceito de deformação. Descrição material e espacial;
b) Tipos de deformação;
c) Deslocamentos;
d) Deformação na vizinhança de um ponto;
e) Algumas medidas de deformação;
f) Estado de deformação infinitesimal;
g) Estado plano de deformação.
3.Estado de tensão:
a) Estado de tensão geral;
b) Estado plano de tensão;
c) Estado unidimensional de tensão.
4.Relações constitutivas para materiais com elasticidade linear:
a) Vários tipos de comportamento dos materiais;
b) Leis constitutivas para materiais elásticos lineares.
5.Síntese das equações fundamentais da elasticidade linear:
a) Estado plano de tensão;
b) Estado plano de deformação.
6.Solução de problemas planos de elasticidade linear através da função de Airy:
7.Critérios de limite elástico:
a) Critérios de cedência para materiais dúcteis;
b) Critérios de fractura para materiais frágeis.
3.3.5. Syllabus:
1.Preliminaries:
a) Review of vectors;
b) Elementary concepts on second-order tensors.
2.State of strain:
a) The concept of deformation. Material and spatial description of de-formation;
b) Types of deformations of solid bodies;
c) Displacements;
d) Deformation of the infinitesimal vicinity of a point;
e) Some measures of deformation;
f) Infinitesimal) deformations;
g) Two-dimensional state of strain.
3.State of stress:
a) Three dimensional state of stress;
b) Two-dimensional state of stress;
c) One-dimensional state of stress.
4.Constitutive equations for linearly elastic materials:
a) Various types of mechanical behavior of materials
b) Constitutive equations for linearly elastic materials
5.Synthesis of the basic equations of linear elasticity:
a) Plane stress state
b) Plane strain state
6.Solution of plane problems with the use of Airy’s function:
7.Elastic limits criteria:
a) Yield criteria for ductile materials
b) Fracture criteria for brittle materials
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular Mecânica dos Sólidos Contínuos 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 introduzir o estudo do
comportamento dos corpos e materiais consti-tuintes, dando a conhecer os conceitos de estado de tensão e de
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deformação de um ponto num sólido, as leis constitutivas para diversos tipos de materiais, os seus diferentes tipos de
comportamento, os critérios de cedência e rotura para materiais dúcteis e frágeis, respectivamente.
Para dotar os alunos das competências específicas a desenvolver no âmbi-to desta unidade curricular, existe uma
correspondência entre os conteúdos de cada capítulo leccionado (Capítulos 1 a 7 dos conteúdos programáticos) e as
competências específicas a desenvolver (Competências a) a f) dos objectivos da unidade curricular e competências a
desenvolver), designadamente:
- O Capítulo 1 confere ao aluno a capacidade de realizar cálculo vectorial e de operações tensoriais, indispensáveis à
compreensão dos conceitos e resolução de problemas associados a todas as competências;
- O Capítulo 2 confere ao aluno e o conhecimento de conceitos básicos como deformação de um corpo, campo de
deslocamentos, extensões normais e distorções e tensor das extensões num ponto do corpo (Competência a)), e a
competência para conduzir uma análise geral unidimensional, plana e geral da deformação (Competência b));
- O Capítulo 3 confere ao aluno o conhecimento de conceitos básicos como tensão, tensões normal e tangencial, e
tensor das tensões num ponto do corpo (Competência a)); a competência para conduzir uma análise unidi-mensional,
plana e geral da tensão (Competência b)); a competência para avaliar o equilíbrio de um ponto no interior e à superfície
de um corpo (Competência c));
- O Capítulo 4 confere ao aluno o conhecimento das diversas leis constituti-vas para diferentes tipos de materiais e a
capacidade para as utilizar de forma a realizar a transição entre os estados de deformação e tensão de um ponto do
corpo (Competência d));
- O Capítulo 5 confere ao aluno uma visão global e sintetizada dos aspectos mais relevantes da elasticidade linear dos
sólidos (Competências a), b) e c));
- O Capítulo 6 confere ao aluno a competência de resolver problemas sim-ples de elasticidade plana de forma analítica
(Competência c));
- O Capítulo 7 confere ao aluno o conhecimento de critérios de limite elástico para materiais dúcteis e frágeis
(Competência e)) e a competência para avaliar se um dado estado de tensão num ponto produz a cedência ou rotu-ra
do material (Competência f)).
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
The syllabus of the curricular unit Solid Mechanics was based on the objec-tives and competences to be acquired by
the students and is related with the syllabus normally taught in equivalent courses in other Portuguese and Euro-pean
Universities.
Related with the objectives of the course, the syllabus allows introducing the study of the solids behavior and
constituents materials, by giving an insight on the concepts of strain and state of stresses of a point in a solid,
constitutive laws for diverse kind of materials, their distinct behaviors, and elastic limit crite-ria for ductile and brittle
materials.
To provide students with specific competences, there is a correspondence between the content taught in each chapter
(Chapters 1 to 7 of the syllabus) and the competences to develop (Competences a) to f) of the objectives of the
curricular unit and competences to develop), namely:
- Chapter 1 gives to the student the ability to perform vector calculations and tensor operations, indispensable for the
understanding of basic concepts and resolution of problems associated to all competences;
- Chapter 2 gives to the student the knowledge of basic concepts as of the deformation of a body, displacement field,
normal and shear strains, and strain tensor in the vicinity of a point (Competence a)), and the ability to conduct an
analysis of one-dimensional, plane or general state of strain ((Competence b));
- Chapter 3 gives to the student the knowledge of basic concepts as of the stress, normal and shear stresses, and
stress tensor in the vicinity of a point (Competence a)); the ability to conduct an analysis of one-dimensional, plane or
general state of stress (Competence b)); the ability to assess the equilibrium of a point in the interior or at the surface
of a body (Competence c));
- Chapter 4 gives to the student the knowledge of several constitutive laws for different kinds of materials and the
ability to utilize them in order to achieve the transition between the states of stress and strain in a point of a body
(Competence d));
- Chapter 5 gives to the student a comprehensive and synthesized view of the most relevant aspects in the linear
elasticity of solids (Competences a), b) and c));
- Chapter 6 gives to the student the ability to solve simple problems of plane elasticity through an analytical procedure
(Competence c));
- Chapter 7 gives to the student the knowledge of elastic limits criteria for ductile and brittle materials (Competence e))
and the competence to assess if a given state of stress induces the yielding or fracture in the material (Competence f)).
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular tem a duração de um semestre lectivo, envolvendo 64 horas de contacto com a equipa
docente, 87 horas de trabalho autónomo e 9 horas para avaliação (total: 160 horas). A aprovação a esta unidade
curricu-lar confere ao formando 6 ECTS.
As aulas estão organizadas em aulas teóricas – T (exposição dos conteú-dos programáticos, envolvendo também a
apresentação de problemas de pequena dimensão) e aulas práticas – TP (aplicação dos conteúdos programá-ticos
através da resolução de problemas práticos).
A avaliação é realizada em duas fases:
- Avaliação contínua: testes com duas componentes, uma teórica e outra prática, a segunda de muito maior peso que a
primeira, ao longo do semestre lectivo;
- Exame final (com uma parte teórica e outra prática) para os alunos admiti-dos.
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course is lectured during one semester and consists of 64 hours of contact with the teaching team, 87 hours of
autonomous work and 9 hours for evaluation (total: 160 hours). The course is credited with 6 ECTS.
The course is structured with theoretical classes – T (exposition of the sub-jects of the course and presentation of
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small practical examples) and practical classes – TP (application of theoretical concepts to solve practical problems).
Evaluation is performed in two phases:
- Continuous evaluation: tests with two components, one theoretical and other practical, the second largely weighing
more than the first one, throughout the semester;
- Final exam (with theoretical and practical parts) for the students admitted to it.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Esta unidade curricular com a duração de um semestre lectivo envolve um total de 160 horas (64 horas de contacto
com a equipa docente, 87 horas de trabalho autónomo por parte do aluno e 9 horas para avaliação), definidas ten-do
por base os objectivos e competências a serem adquiridas pelos alunos, designadamente tendo em conta o volume de
trabalho a realizar quer pelo alu-no e pela equipa docente.
A unidade curricular encontra-se estruturada em aulas teóricas – T, onde é feita a exposição dos conceitos teóricos
dos conteúdos programáticos e onde também são apresentados exemplos práticos de aplicação de pequena dimensão, e em aulas teórico-práticas – TP, onde os alunos aplicam os conceitos teóricos através da resolução de
problemas práticos adequados e ajustados a cada conteúdo programático, permite, de uma forma proporcionada e
gradual, que os alunos adquiram as competências necessárias ao longo do semestre para obter a aprovação.
A duração e a estruturação desta Unidade Curricular enquadram-se dentro do normalmente adoptado em unidades
curriculares equivalentes de outras Universidades Portuguesas e Europeias.
A metodologia de ensino encontra-se centrada no aluno, que ao longo do semestre vai aprendendo e aplicando os
conceitos adquiridos, com o seu tra-balho autónomo e com a ajuda da equipa docente. Desta forma, é dada parti-cular
importância à avaliação contínua que permite que o aluno possa, ao lon-go 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 à equipa docente ter adquirido as competências julgadas sufi-cientes e
necessárias.
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
This course lectured during one semester with a total of 160 hours (64 hours of contact with the teaching team, 87
hours of autonomous work and 9 hours for evaluation) was set regarding the objectives and competences to be
acquired by students, by taking into account the work to be undertaken either by the student and teaching team.
The course is structured in theoretical classes – T, where theoretical con-cepts of the syllabus are taught and some
small practical examples are pre-sented, and practical classes – TP, where students apply the theoretical con-cepts by
solving practical problems appropriate to each syllabus contents. This arrangement of the classes allows for the
students to acquire the competences, in a gradual and proportionate way throughout the semester, to be approved.
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 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 has acquired the necessary and sufficient competences, the student is exempted of the final exam.
3.3.9. Bibliografia principal:
• Dias da Silva, V. - Mecânica e Resistência dos Materiais, Ediliber Editora (1995).
• Branco, C.A.G.M. - Mecânica dos Materiais, Fundação Calouste Gulben-kian (1998).
• Araújo, F.C. - Elasticidade e Plasticidade, Imprensa Portuguesa (1961).
• Timoshenko, S.P., Goodier, J.N. - Theory of Elasticity, McGraw-Hill (1988).
• Higdon, A., Ohlsen, E.H., Stiles, W.B., Weese, J.A., Riley, W.F. – Mecâni-ca dos Materiais (1981).
• Fung, Y.C. - Foundations of Solid Mechanics, Prentice-Hall (1965).
• Love, A.E.H. - A Treatise on the Mathematical Theory of Elasticity, Dover Publications (1944).
• Mase, G.E. - Theory and Problems of Continuum Mechanics, McGraw-Hill (1970).
• Sokolnikoff, I.S. - Mathematical Theory of Elasticity, McGraw-Hill (1956).

Anexo IV - Planeamento Regional e Urbano / Regional and Urban Planning
3.3.1. Unidade curricular:
Planeamento Regional e Urbano / Regional and Urban Planning
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Cláudia Sofia São Marcos Miranda Beato
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
Ana Lídia Moreira Machado Santos das Virtudes
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
a)Compreensão da história do Planeamento Urbano e Regional e em Portugal
b)Interpretação de Planos Regionais e Nacionais
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c)Domínio da Interpretação de Planos no sistema de Planeamento Local
d)Domínio do enquadramento legal do processo de licenciamento de obras em Engenharia Civil e das obras de
urbanização
e)Reconhecimento da inovação e teoria em Planeamento Regional e Urbano
3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
a)Understanding the Urban and Regional Planning history and the Portuguese case
b)Interpretation of the National, Regional Plans
c)Domain of the interpretation of the system of local planning plans.
d)Domain the legal framing of the process of licensing of construction in Civil Engineering and Urbanization works
e)Recognition of Regional and Urban Planning innovation and theory
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1.Introdução – o processo de planeamento
2. A cidade, o processo de urbanização e o planeamento ao longo da história: da civilização Harappa aos nossos dias
3. O sistema de planeamento em Portugal: história, evolução e instrumentos
4. O actual quadro legislativo e os diferentes instrumentos de gestão territorial e a participação pública
5. Estrutura e morfologia do espaço urbano
6. A construção do espaço urbano
7. O controlo da iniciativa privada no processo de urbanização e de construção.
8. Elementos de Demografia e modelos de projecção da população
9. Inovação e teoria em planeamento
10. O planeamento e crescimento sustentável (desenvolvimento)
3.3.5. Syllabus:
1.Introduction: The Planning process
2.The city and the Process of Urbanization and the planning in History: from Harappa civilization until our days
3.The Portuguese system of Planning: history, development and tools
4.The current legislative framework and the tools of territorial management and public participation
5. The urban space structure and the morphology
6.Building the urban space
7.The control of the private initiative in the process of urbanization and construction
8.Elements of demography and population
9.Innovation and planning theory
10.Planning and sustainable growth (development)
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular Planeamento Regional e Urbano 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.
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 10 dos conteúdos
programáticos) e as competências específicas a desenvolver (Competências (a) a (e) dos objectivos da unidade
curricular e competências a desenvolver), designadamente:
- Os Capítulos 1 e 2 (o processo de planeamento e a cidade, o processo de urbanização e o planeamento ao longo da
história: da civilização Harappa aos nossos dias), confere ao aluno a capacidade de Compreensão da história do
Planeamento Urbano e Regional e da sua evolução com especial evidência para o caso português (Competência (a));
- Os Capítulos 3 e 4 (O sistema de planeamento em Portugal: história, evolução e instrumentos e O actual quadro
legislativo e os diferentes instrumentos de gestão territorial e a participação pública), conferem ao aluno a capacidade
de Interpretação de Planos Regionais e Locais actualmente existentes em Portugal (Competências (b) e (c));
- Os Capítulos 5, 6, 7 e 8 (Estrutura e morfologia do espaço urbano, A construção do espaço urbano, O controlo da
iniciativa privada no processo de urbanização e de construção, Elementos de Demografia e modelos de projecção da
população), conferem ao aluno a capacidade de dominar o enquadramento legal do processo de licenciamento de
obras de Engenharia Civil e das operações de urbanização (Competência (d));
- Os Capítulos 9 e 10 (Inovação e teoria em planeamento, O planeamento e crescimento sustentável
(desenvolvimento)), conferem ao aluno a capacidade de reconhecimento da inovação e teoria em Planeamento
Regional e Urbano (Competência (e))
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
The syllabus of the curricular unit of Urban and Regional Planning 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.
To provide students with specific competences, there is a direct correspondence between the content taught in each
chapter (Chapters 1 to 10 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 (the planning process and the city, the process of urbanization and planning throughout history:
Harappa civilization to the present day), gives the student the ability to Understand the history of urban and regional
Planning and its evolution with special highlights for the Portuguese case (competences (a));
-Chapters 3 and 4 (the planning system in Portugal: history, evolution and instruments and the current legislative
framework and the various tools of territorial management and public involvement), give the student the ability to
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Interpretation of local and regional Plans currently existing in Portugal (competences (b) and (c));
-Chapters 5, 6, 7 and 8 (Structure and morphology of urban space, the construction of urban space, control of private
initiative in the process of urbanization and construction Elements of demography and population projection models),
give the student the ability to dominate the legal framework of the licensing process of civil engineering works and
urbanization operations (competence (d));
-Chapters 9 and 10 (Innovation and theory in planning, planning and sustainable growth (development)), give the
student the ability to recognition of innovation and theory in Urban and regional Planning (Competence (e))
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular tem a duração de um semestre lectivo, envolvendo 64 horas de contacto com a equipa
docente, 86 horas de trabalho autónomo e 10 horas para avaliação (total: 160 horas). A aprovação a esta unidade
curricular confere ao formando 6 ECTS.
As aulas estão organizadas em aulas: teóricas – T com a exposição dos conteúdos programáticos, envolvendo
também a execução/discussão de trabalhos e textos de pequena dimensão: aulas práticas – PL , com a aplicação dos
conteúdos programáticos através da execução ou interpretação de uma operação de urbanização.
A avaliação é realizada em duas fases:
- Avaliação contínua: trabalhos teórico-práticos ao longo do semestre lectivo
- Exame final (com parte teórica e parte prática) para os alunos admitidos
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This one semester course consists of 64 hours of contact with the teaching team, 86 hours of autonomous work and 10
hours for evaluation (total: 160 hours). The course is credited with 6 ECTS.
The course is structured with: theoretical classes – T with the exposure of syllabus, involving also the
implementation/discussion of papers and small texts); and practical classes – PL with the application of programmatic
concepts through the implementation or interpretation of an urbanization operation.
Evaluation is performed in two phases
- Continuous evaluation: theoretical/practical works throughout the semester
- Final exam (with theoretical and practical part) for admitted students.
3.3.8. 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 horas (64 horas de contacto
com a equipa docente, 86 horas de trabalho autónomo por parte do aluno e 10 horas para avaliação), foi definida tendo
por base os objectivos e competências a serem adquiridas pelos alunos, designadamente tendo em conta o volume de
trabalho a realizar quer pelo aluno e pela equipa docente.
A estruturação das aulas faseadas em aulas teóricas – T, onde é feita a exposição dos conteúdos programáticos
envolvendo também a execução/discussão de trabalhos e textos de pequena dimensão: aulas práticas – PL, com a
aplicação dos conteúdos programáticos através da execução ou interpretação de uma operação de urbanização,
permite, de uma forma proporcionada e gradual, que os alunos adquiram as competências necessárias ao longo do
semestre para obter a aprovação.
A duração e a estruturação desta Unidade Curricular enquadram-se dentro do normalmente adoptado em unidades
curriculares equivalentes de outras Universidades Portuguesas e Europeias.
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.
3.3.8. 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, 86 hours of autonomous
work and 10 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 teaching team.
The course is structured with alternated theoretical classes – T, where theoretical concepts of the syllabus are taught
with the exposure of syllabus, involving also the implementation/discussion of papers and small texts), and practical
classes - PL, where students apply the theoretical concepts through the implementation or interpretation of an
operation of urbanization. This arrangement of the classes allows that students acquire the competences, in a gradual
and proportionate way throughout the semester, to be approved.
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 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..
3.3.9. Bibliografia principal:
Hall, P., (2002), Urban and Regional Planning, Routledge, Londres.
Taylor, N., (2004), Urban Planning Theory, Sage, Londres.
Landry, C.,(2004), Creative cities, London, Comedia.
Amado, M., (2005), Planeamento Urbano Sustentável, Casal de Cambra, Caleidoscópio.
Bridge, G., Watson, S., (2002), City Reader, Blackwell, USA.
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Parfect, M., Power, G., (1997) Planning for urban Quality, Routledge, Londres.
Lobo, C., et al, (vários anos), Normas Urbanisticas, DGOTDU-UTL, Lisboa.

Anexo IV - Cálculo III / Calculus III
3.3.1. Unidade curricular:
Cálculo III / Calculus III
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Rui Miguel Nobre Martins Pacheco
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
a) Interpretação e resolução de problemas de análise matemática sobre:
1) Equações Diferenciais Ordinárias de Primeira Ordem.
2) Equações Diferenciais Ordinárias de Ordem Superior.
3) Sistemas Lineares de Equações Diferenciais.
4) Transformadas de Laplace.
5) Séries de Fourier.
6) Análise Complexa.
b) Transversalmente, num contexto de engenharia,
1) Elaborar e recorrer ao raciocínio matemático para interpretar e resolver problemas.
2) Compreender e usar a linguagem matemática como ferramenta na comunicação.
3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
Interpretation and resolution of mathematical analysis problems about:
1) First Order Differential Equations.
2) Higher Order Linear Differential Equations.
3) Systems of First Order Linear equations
4) Laplace Transforms.
5) Fourier Series.
6) Complex Analysis.
b) In the context of engineering, be able to
1) Develop and use the mathematician thought to solve problems.
2) Understand and use the mathematical language as a tool for communication.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
I. Equações Diferenciais Ordinárias de Primeira Ordem
II. Equações Diferenciais Ordinárias Lineares de Ordem Superior à Primeira
III. Sistemas de Equações Diferenciais Lineares de Primeira Ordem
IV. Transformadas de Laplace
V. Séries de Fourier
VI. Introdução à Análise Complexa
3.3.5. Syllabus:
I. First Order Differential Equations
II. Higher Order Linear Differential Equations
III. Systems of First Order Linear equations
IV. Laplace Transforms
V. Fourier Series
VI. Complex Analysis
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular “Cálculo III” foram definidos tendo por base os seus objectivos e
englobam os tópicos fundamentais para uma formação sólida em Cálculo para os alunos do curso onde a unidade
curricular está inserida. Estes conteúdos programáticos fornecem também as bases necessárias para o
prosseguimento e aprofundamento dos seus conteúdos em Matemática nas unidades curriculares subsequentes e,
transversalmente, valorizam nos alunos a sua capacidade de raciocínio matemático e de uso da linguagem matemática
em contextos diversos e associados às engenharias.
Deste modo, a relação entre os conteúdos programáticos e os objectivos da unidade curricular descritos em a) é
imediata: os capítulos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correspondem, respectivamente, aos objectivos a1), a2), a3), a4), a5) e a6).
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3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
The syllabus of the course "Calculus III" have been defined based on their objectives and they cover the fundamental
topics for a solid background in Calculus for engineering students. This syllabus also provide the necessary basis for
the continuity and deepening of their contents in subsequent courses in mathematics, and in a transversal sense, they
promote in the students their ability to use mathematical reasoning and mathematical language in different contexts
and linked to engineering.
Thus, the connection between syllabus and the curricular objectives described in a) is immediate: chapters 1, 2, 3, 4, 5
and 6 correspond, respectively, to objectives a1), a2), a3), a4), a5) e a6).
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular tem a duração de um semestre lectivo, envolvendo 64 horas de contacto com a equipa
docente, em aulas teórico-práticas.
Relativamente à avaliação no processo Ensino/Aprendizagem:
- É obrigatória a inscrição numa das turmas Teórico-Práticas disponíveis, feita através do sítio na internet dos
Serviços Académicos.
- A classificação final Ensino/Aprendizagem será obtida pela média aritmética simples das classificações obtidas nas
três provas escritas realizadas durante o semestre de aulas, arredondada às unidades.
- Será dispensado do exame final o aluno que tiver obtido classificação Ensino/Aprendizagem igual ou superior a 10
valores.
Os alunos são admitidos a um exame final, de acordo com os critérios gerais de avaliação da Universidade da Beira
Interior.
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This course lasts for one semester, involving 64 hours of contact with the teachers in theoretic-practical classes.
Concerning the continuous educational process:
- It is necessary a registration in some of theoretic-practical classes available, made through the Internet website of
Academic Services.
- The final evaluation of this process will be obtained by simple arithmetic average of the evaluations obtained in the
three written tests conducted during the semester of classes, rounded to the units.
- Will be excused from the final exam that students have a grade equal or higher than 10 points.
Students are admitted to a final exam, according to the general criteria for the evaluation of the University of Beira
Interior.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
O carácter teórico-prático das aulas permite aos docentes da unidade curricular uma gestão flexível das actividades
lectivas e, em particular, a diversificação das metodologias de ensino usadas que permitem o alcance dos objectivos
a) e b) propostos. Por outro lado, o número de provas escritas e as datas em que decorrem permitem aos alunos
consolidar os seus conhecimentos em momentos particularmente importantes do processo de Aprendizagem.
Finalmente, a inscrição nas turmas disponíveis permite uma gestão cuidada e equilibrada da distribuição dos alunos
pelas turmas, coerente com a elevada importância atribuída à presença e trabalho desenvolvido durante as aulas,
numa perspectiva de motivação e responsabilização dos alunos para uma formação de excelência.
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The theoretic/practical format of the classes allows teachers to drive a flexible curriculum of educational activities and,
in particular, the diversification of teaching methods used provides the achievement of the objectives a) and b)
proposed. Moreover, the number of written tests and their dates allows students to consolidate their knowledge in
some particularly important moments of the educational process.
Finally, enrollment in the available classes allows a careful and balanced management of the number of students by
classes, consistent with the high importance attributed to the presence and work developed during class, in a
perspective of accountability and motivation of students to an education of excellence.
3.3.9. Bibliografia principal:
R. Churchill, Operational Mathematics, McGraw-Hill.
R. Churchill and J. Brown, Complex Variables and Applications, McGraw-Hill.
W. Boyce and R. DiPrima,Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems, Fourth Edition, John Wiley
& Sons, 1986.

Anexo IV - Economia e Gestão / Economics and Management
3.3.1. Unidade curricular:
Economia e Gestão / Economics and Management
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
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Carla Alexandra Barbosa Pereira
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Fornecer formação interdisciplinar aos alunos, proporcionando conhecimentos nos seguintes domínios:
- Funcionamento do mercado;
- Formação do produto;
- Gestão das organizações
3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
Provide interdisciplinary training to the students, providing expertise in the following areas:
- Market behaviour;
- Formation of the product;
- Management.
3.3.5. 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
3.3.5. Syllabus:
1. The Economy as a science
1.1. Introduction to the economy: 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
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
.
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas consistem, numa primeira parte, na realização de uma apresentação teórica para transmissão dos conceitos
principais e, posteriormente, na realização de um trabalho de grupo que se incluí na avaliação.
A avaliação é efectuada através de 2 frequências e trabalhos realizados, na aula ou fora da aula, em grupo.
As frequências terão as seguintes ponderações: 1ª - 35%; 2ª – 35%.
Trabalhos em grupo efectuados no período da aula com ponderação de 20%;
Trabalhos em grupo efectuados fora do período da aula com ponderação de 10%;
Os alunos que, na média tiverem das frequências e trabalhos de grupo, obtiverem nota superior ou igual 9,5 valores
ficarão dispensados de exame.
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Para terem direito a exame terão que ter nota mínima de 6 valores por avaliação contínua e em cada uma das
frequências não poderão ter nota inferior a 5 valores.
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The classes consist first, in the realization of a theoretical presentation of the key concepts and subsequently in
conducting a group work that is included to the evaluation.
Evaluation is performed by 2 tests and the works group done in class or outside of class.
The frequencies have the following weighting: 1st - 35% 2nd - 35%.
Group work done over classes with a weighting of 20%;
Group work done outside class period with a weighting of 10%;
Students who obtain average to the frequencies and group work higher or equal to 9.5 are excluded from examination.
To access a exam, the student have to take a minimum score of 6 points of continuous evaluation and in each of the
frequencies can't have scored under 5 points.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Os testes pretendem avaliar o trabalho final do aluno.
Os trabalhos de grupo na aula permitem avaliar a aprendizagem retida na aula.
Os trabalhos de grupo fora da aula permitem fundamentar os conceitos obtidos em aula.
Os mínimos nas frequências deve-se ao facto de serem duas matérias distintas que se exige o mínimo de
conhecimento de cada uma das matérias.
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The tests aim to evaluated the student's final work.
The group works in the classroom aim to assess learning retained in the classroom.
The group work outside of class substantiate the concepts obtained in class.
The minimum frequencies is due to the fact that they are two distinct issues that requires a minimal knowledge of each
subject.
3.3.9. Bibliografia principal:
(1) SAMUELSON, Paul A.; William D. Nordhaus (2005); “Economia”; Editora McGraw-Hill; 18ª ed., Lisboa
(2) TEIXEIRA, Sebastião (1998): “Gestão das Organizações”; McGraw-Hill; Amadora
(3) NEVES, J. Luís (2004); “Introdução à Economia”; 7ª Edição, Editorial Verbo, Lisboa
(4) PINTO, C. e vários (2006); “Fundamentos de Gestão”; 1ª Edição, Editorial Presença, Barcarena

Anexo IV - Hidráulica I / Hydraulics I
3.3.1. Unidade curricular:
Hidráulica I / Hydraulics I
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Cristina Maria Sena Fael
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
Helder Joaquim Dinis Correia
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Objectivos:
Proporcionar aos alunos uma boa compreensão dos conceitos da Mecânica dos Fluidos de modo a constituir uma
base sólida para as diferentes aplicações na área da hidráulica em Engenharia Civil
Competências:
(a) Domínio do cálculo de impulsos hidrostáticos sobre superfícies ou corpos.
(b) Domínio dos conceitos fundamentais da Hidrocinemática e da Hidrodinâmica (pressões, velocidades médias,
forças e tensões).
(c) Domínio do cálculo hidráulico em regime permanente de instalações em pressão.
(d) Compreensão dos conceitos básicos de escoamentos variáveis em pressão (golpe de aríete e oscilação em
massa).
(e) Compreensão dos conceitos básicos da análise dimensional e da teoria da semelhança (modelação física).
(f) Compreensão do cálculo de forças hidrodinâmicas em corpos imersos.
3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
Objectives:
To allow the students a good knowledge on the concepts of Fluid Mechanics, in order to constitute a solid base for the
different applications in the area of Hydraulics.
Competences:
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(a) Ability of the computation of hydrostatic forces acting on surfaces or bodies
(b) Ability of the fundamental concepts of Hydrokinematics and Hydrodynamics (pressures, mean velocities, forces
and stresses)
(c) Ability of the hydraulic computation of steady flows in closed conduits under pressure
(d) Knowledge on the basic concepts of unsteady flows under pressure (water hammer and mass oscillation)
(e) Knowledge on the basic concepts of dimensional analysis and similarity (physical modelling)
(f) Knowledge on the computation of hydrodynamic forces acting on submerged bodies
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. PROPRIEDADES DOS LÍQUIDOS: Forças exteriores; Densidade; Compressibilidade; Viscosidade.
2. HIDROSTÁTICA: Lei hidrostática de pressões; Pressões absolutas e pressões relativas; Impulsão hidrostática.
3. HIDROCINEMÁTICA: Descrição Lagrangiana e Euleriana; Derivada material e vec¬tor aceleração; Linhas de
escoamento.
4. HIDRODINÂMICA: Leis de conservação na forma integral; Leis de conservação na forma diferencial; Equações da
energia.
5. ANÁLISE DIMENSIONAL. TEORIA DA SEMELHANÇA: Forma adimensional das leis físicas; Tipos de semelhança.
6. LEIS DE RESISTÊNCIA DOS ESCOAMENTOS UNIFORMES: Escoamentos laminares e turbulentos; Leis empíricas
para o regime turbulento.
7. ESCOAMENTOS PERMANENTES SOB PRESSÃO: Perdas de carga em singularidades e contínuas; Cálculo de
instalações.
8. ESCOAMENTOS VARIÁVEIS SOB PRESSÃO: Golpe de aríete; Oscilação em massa.
9. FORÇAS HIDRODINÂMICAS SOBRE CORPOS IMERSOS: Resistência e sustentação.
3.3.5. Syllabus:
1. PROPERTIES OF LIQUIDS: External forces; Density; Compressibility; Viscosity
2. HYDROSTATIC: Hydrostatic law; Absolute and relative pressure; Hydrostatic force
3. HYDROKINEMATICS: Lagrangian and Euleurian description; Material derivative and acceleration vector; Flow lines
4. HYDRODYNAMICS: Integral form of conservation laws; Differential form of conservation laws; Energy equations
5. DIMENSIONAL ANALYSIS. SIMILARITY: Non-dimensional form of physical laws; Types of similarity
6. RESISTANCE LAWS FOR UNIFORM FLOWS: Laminar and turbulent flows; Empirical laws for turbulent regime
7. STEADY FLOWS IN CLOSED CONDUITS: Head losses in singularities and per unit of length; Installations calculus
8. UNSTEADY FLOWS IN CLOSED CONDUITS: Water hammer; Mass oscillation
9. HYDRODYNAMIC FORCES UNDER SUBMERGED BODIES: Resistance and suspension
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular de Hidráulica I 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 o domínio de conceitos básicos
e métodos de análise em mecânica de fluidos; aplicação dos princípios de conservação e introdução a leis de
semelhança. Competências para a resolução de problemas de engenharia envolvendo escoamentos sob pressão e em
torno de corpos imersos.
Para dotar os alunos das competências específicas a desenvolver no âmbito desta unidade curricular, existe uma
correspondência entre os conteúdos de cada capítulo leccionado (Capítulos 1 a 9 dos conteúdos programáticos) e as
competências específicas a desenvolver (Competências (a) a (f) dos objectivos da unidade curricular e competências a
desenvolver), designadamente:
- Os Capítulos 1 e 2 (Propriedades dos líquidos e Hidrostática) conferem ao aluno o domínio do cálculo de impulsos
hidrostáticos sobre superfícies ou corpos (Competência (a));
- Os Capítulos 3 e 4 (Hidrocinemática e Hidrodinâmica) conferem ao aluno o domínio dos conceitos fundamentais da
Hidrocinemática e da Hidrodinâmica (pressões, velocidades médias, forças e tensões) (Competência (b));
- O Capítulo 5 (Análise dimensional. Teoria da semelhança) confere ao aluno a compreensão dos conceitos básicos da
análise dimensional e da teoria da semelhança a respeitar na modelação física (Competência (e));
- Os Capítulos 6 e 7 (Leis de resistência dos escoamentos uniformes e escoamentos permanentes sob pressão)
conferem ao aluno o domínio do cálculo hidráulico em regime permanente de instalações em pressão (Competência
(c));
- O Capítulo 8 (Escoamentos variáveis sob pressão) confere ao aluno a compreensão dos conceitos básicos de
escoamentos variáveis em pressão (golpe de aríete e a oscilação em massa) (Competência (d));
- O Capítulo 9 (Forças hidrodinâmicas sobre corpos imersos) confere ao aluno a compreensão do cálculo de forças
hidrodinâmica em corpos imersos (Competência (f)).
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
The syllabus of the curricular unit of Hydraulics I were established 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 the field of basic concepts and methods of analysis in
fluid mechanics, principles of conservation and the introduction of similar laws. Competences for solving engineering
problems involving pressure flow around and submerged bodies.
To provide students with specific competences, there is a direct correspondence between the content taught in each
chapter (Chapters 1 to 9 of the syllabus) and the competences to develop (Competences (a) to (f) of the objectives of
the curricular unit and competences), in particular through the following matches:
- Chapters 1 and 2 (Properties of liquids and Hydrostatic) gives to the student the ability of the computation of
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hydrostatic forces acting on surfaces or bodies (Competence (a));
- Chapters 3 and 4 (Hydrokinematic and hydrodinamics) gives to the student the ability of the fundamental concepts of
Hydrokinematics and Hydrodynamics (pressures, mean velocities, forces and stresses) (Competence (b));
- Chapter 5 (Dimensional analysis. Similarity) gives to the student the knowledge on the basic concepts of dimensional
analysis and similarity on physical models (Competence (e));
- Chapters 6 and 7 (Resistance laws for uniform flow and Steady flows in closed conduits) gives to the student the
ability of the hydraulic computation of steady flows in closed conduits under pressure (Competence (c));
- Chapter 8 (Unsteady flows in closed conduits) gives to the student the knowledge on the basic concepts of unsteady
flows under pressure (water hammer and mass oscillation) (Competence (d));
- Chapter 9 (Hydrodynamic forces under submerged bodies) gives to the student the knowledge on the computation of
hydrodynamic forces acting on submerged bodies (Competence (f)).
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular tem a duração de um semestre lectivo, envolvendo 64 horas de contacto com a equipa
docente, 86 horas de trabalho autónomo e 10 horas para avaliação (total: 160 horas). A aprovação a esta unidade
curricular confere ao formando 6 ECTS.
A tipologia das aulas é Teórico-Prático (exposição dos conteúdos programáticos, envolvendo também a apresentação
de problemas de pequena dimensão, complementados com a realização de trabalhos laboratoriais).
A avaliação é realizada em duas fases:
- Avaliação contínua: inclui dois testes (teórico e prático) e dois trabalhos laboratoriais realizados ao longo do
semestre lectivo.
- Exame final: inclui um exame (teórico e prático) e dois trabalhos laboratoriais realizados ao longo do semestre
lectivo, para os alunos admitidos.
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This curricular unit lasts for one semester course, with 64 hours of contact with the teaching team, 86 hours of
autonomous work and 10 hours for evaluation (total: 160 hours). The course is credited with 6 ECTS.
The course is structured with Theoretical-Practical classes – TP (exposition of the subjects of the course and
presentation of small practical examples, complemented with laboratory works).
Evaluation is performed in two phases:
- Continuous evaluation: includes two tests (theoretical and practical) and two laboratory works performed during
academic semester.
- Final exam: includes one test (theoretical and practical) and two laboratory works performed during academic
semester, for admitted students.
3.3.8. 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 horas (64 horas de contacto
com o docente, 86 horas de trabalho autónomo por parte do aluno e 10 horas para avaliação), foi definida tendo por
base os objectivos e competências a serem adquiridas pelos alunos, designadamente tendo em conta o volume de
trabalho a realizar quer pelo aluno, quer pela equipa docente.
As aulas Teórico-Práticas serão organizadas de modo a permitir que a aquisição gradual de conhecimentos e
competências. Esta estruturação permite que os alunos adquiram nas aulas teóricas os conceitos e as competências
necessárias no plano teórico e que imediatamente exercitem e aprofundem essas competências nas aulas práticas e
posteriormente nas aulas de laboratório.
A duração e a estrutura desta unidade curricular são similares àquelas adoptadas em unidades curriculares
equivalentes de outras Universidades Portuguesas e Europeias. 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.
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The duration of one academic semester for this curricular unit, involving a total of 160 hours (64 hours of contact with
the teacher team, 86 hours of autonomous work by the student and 10 hours for evaluation), was set based on the
objectives and competences to be acquired by students, taking into account the volume of work to be carried out
either by the student or teacher.
Theoretical-Practical classes are arranged so as to allow the gradual acquisition of knowledge and competences. This
structuring allows students to acquire in classroom the theoretical concepts and skills necessary and immediately
exercise and develop these skills in practical and later in the laboratory classes.
The length and structure of this curriculum unit are similar to those adopted in equivalent curricular units of other
Portuguese and European Universities. 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.
3.3.9. Bibliografia principal:
- Apontamentos do docente para apoio à disciplina (disponibilizados no E-CONTEÚDOS).
- Quintela, A.C. (1985). Hidráulica, Fundação Calouste Gulbenkian.
- Currie, I.G. (1974). Fundamental Mechanics of Fluids, McGrawHill.
- Lencastre, A. (1983). Hidráulica Geral, Laboratório Nacional de Engenharia Civil.
- Manzanares, A.A. (1980). “Hidráulica Geral”, Volume I, Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico
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- J. Novais Barbosa (1985). Mecânica de Fluidos e Hidráulica Geral, FEUP
- Çengel e Cimbala (2007). Mecânica dos Fluidos - Fundamentos e Aplicações", McGraw Hill

Anexo IV - Matemática Computacional / Computer Mathematics
3.3.1. Unidade curricular:
Matemática Computacional / Computer Mathematics
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Rui Manuel Pires Almeida
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
O objectivo geral desta disciplina é o estudo de métodos numéricos eficientes e estáveis para resolver alguns
problemas matemáticos. O estudo feito de cada método numérico inclui a dedução analítica das formulas usadas, a
descrição em linguagem algorítmica e a apresentação de técnicas para estimar o erro da solução.
Este objectivo é realizado através da transmissão das seguintes competências:
a) analisar os erros e determinar a sua propagação,
b) calcular os zeros e os extremos de uma equação não linear,
c) resolver sistemas de equações lineares e não lineares,
d) aproximar e interpolar, por funções polinomiais, um conjunto de dados aleatórios,
e) derivar e integrar numericamente uma função
f) resolver numericamente equações diferenciais e sistemas de equações diferenciais.
3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
The general objective of this course is the study of efficient and stable numerical methods for solving certain
mathematical problems. The study of each numerical method includes the analytic deduction of the formulae used, the
description in algorithmic language and the presentation of techniques to estimate the solution error.
This objective is realized by the transmission of the following competences:
a) Analyse errors and determine error propogation,
b) Calculate roots and extreme values of a non-linear equation,
c) Solve systems of linear and non-linear equations,
d) Approximate and interpolate random data sets by polynomial functions,
e) Differentiate and integrate functions analytically and numerically,
f) Solve differential equations and systems of differential equations numerically.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Erros e respectiva propagação.
2. Zeros e extremos de funções.
3. Resolução de sistemas de equações lineares e não lineares.
4. Interpolação, ajuste de curvas e aproximação de funções.
5. Derivação e integração numérica.
6. Métodos numéricos para equações diferenciais e sistemas de equações diferencias, com o estudo da consistência,
estabilidade e convergência
3.3.5. Syllabus:
1. Errors and respective propagation.
2. Roots and extreme values of functions.
3. Solution of systems of linear and non-linear equations.
4. Interpolation, curve adjustment and function approximation.
5. Numerical differentiation and integration.
6. Numerical methods for differential equations and systems of differential equations; consistency, stability and
convergence.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular Matemática Computacional 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.
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 (f).
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3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
The syllabus of the curricular unit Computational Mathematics 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.
To provide students with specific competences, there is a direct correspondence between the contents taught in each
chapter (Chapters 1 to 6 of the syllabus) and the competences to be acquired (Competences (a) to (f)).
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular tem a duração de um semestre lectivo, envolvendo 64 horas de contacto com a equipa
docente, 86 horas de trabalho autónomo e 10 horas para avaliação (total: 160 horas). A aprovação a esta unidade
curricular confere ao formando 6 ECTS.
As aulas estão organizadas em aulas teórico Praticas – TP (exposição dos conteúdos programáticos, envolvendo
também a apresentação de problemas de pequena dimensão e a resolução de problemas práticos) .
A avaliação é realizada em duas fases:
- Avaliação contínua: testes teórico-práticos ao longo do semestre lectivo
- Exame final (com parte teórica e parte prática) para os alunos admitidos
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This one semester course consists of 64 hours of contact with the teaching team, 86 hours of autonomous work and 10
hours for evaluation (total: 160 hours). The course is credited with 6 ECTS.
The course consists of theoretical-practical classes – TP (exposition of the topics of the course and presentation of
small practical examples).
Evaluation is performed in two phases:
- Continuous evaluation: theoretical and practical tests throughout the semester
- Final exam (with theoretical and practical part) for admitted students
3.3.8. 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 horas (64 horas de contacto
com a equipa docente, 86 horas de trabalho autónomo por parte do aluno e 10 horas para avaliação), foi definida tendo
por base os objectivos e competências a serem adquiridos pelos alunos.
A estruturação das aulas faseadas em aulas teórico-práticas – TP, onde é feita a exposição dos conceitos teóricos dos
conteúdos programáticos e onde também são apresentados exemplos práticos de aplicação de pequena dimensão e
onde os alunos aplicam os conceitos teóricos através da resolução de problemas práticos adequados e ajustados a
cada conteúdo programático, permite, de uma forma proporcionada e gradual, que os alunos adquiram as
competências necessárias ao longo do semestre para obter a aprovação.
A duração e a estruturação desta Unidade Curricular enquadram-se dentro do normalmente adoptado em unidades
curriculares equivalentes de outras Universidades Portuguesas e Europeias.
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 à equipa docente ter adquirido as competências julgadas suficientes e
necessárias.
3.3.8. 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, 86 hours of autonomous
work and 10 hours for evaluation) was based on the objectives and competences to be acquired by students.
The course consists of theoretical-practical classes – TP, where theoretical concepts of the syllabus are taught and
some small practical examples are presented and where students apply the theoretical concepts by solving practical
problems related to the syllabus. This allows the students to acquire the competences in a gradual and proportionate
way throughout the semester.
The duration of the course and the arrangement of the classes are similar to the ones normally adopted in equivalent
courses in other Portuguese and European universities.
The teaching methodology is student-centered; during the semester, the student will learn and apply the acquired
concepts with his autonomous work and with the help of the teaching team. Thus, particular importance is given to the
continuous evaluation that allows the student, during the semester, to demonstrate the competences gradually
acquired. By the end of the semester, the student must have acquired the minimum competences to be admitted to the
final exam. If the teaching team considers that, at the end of the semester, the student acquired the necessary and
sufficient competences, the student is dispensed from the exam.
3.3.9. Bibliografia principal:
Principal:
- R.I. Burden & J.D. Faires , " Numerical Analysis 7e", PWSKent, Boston, 2001.
- H. Pina, "Métodos Numéricos", Mc GrawHill, Alfragide, 1995.
- M.R. Valença , "Métodos Numéricos", INIC, Braga, 1988.
Complementar:
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-J.C. Butcher , "The Numerical Analysis of Ordinary Differential Equations", John Wiley & Sons, Auckland, 1987.
-E. Hairer , S.P. Nørsett & G. Wanner , " Solving Ordinary Differential Equations I ", Springer Series in Comput.
Mathematics, Vol. 8, Springer-Verlag, Heidelberg, 1987.
-E. Hairer & G. Wanner , " Solving Ordinary Differential Equations II ", Springer Series in Comput. Mathematics, Vol. 8,
Springer-Verlag, Heidelberg, 1987.

Anexo IV - Probabilidades e Estatística / Probability and Statistics
3.3.1. Unidade curricular:
Probabilidades e Estatística / Probability and Statistics
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Célia Maria Pinto Nunes
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
•Identificar os modelos probabilísticos em causa, suas propriedades e relação com outros modelos.
•Formalizar correctamente problemas que envolvam o resultado de experiências aleatórias.
•Familiarizar o aluno com as características específicas da estatística indutiva e conhecimentos básicos neste
domínio, com relevo para a inferência paramétrica.
3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
•To identify the probabilistic models and their properties;
•To identify the different phases of the sampling process,
•To make the student familiar with the characteristics of statistic inference.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1 -Análise Combinatória
2 - Teoria das probabilidades
3 - Variáveis aleatórias. Distribuições de probabilidades
4 - Distribuições teóricas: Distribuições discretas. Distribuições continuas.
5 - Estimação pontual e intervalar
6 - Testes de hipóteses
7 - Testes de aderência: Teste do qui-quadrado. Teste de Kolmogorv - Smirnov.
8 - Regressão linear
3.3.5. Syllabus:
1-Combinatorial Analysis
2 - Theory of probability
3 - Random variables. Probability distributions
4 - Theoretical distributions
5 - Punctual estimation. Confidence intervals
6 - Tests of hypotheses
7 – Non-parametric tests: Chi-square test. Kolmogorv – Smirnov test.
8 - Linear Regression

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Familiarizar o Aluno com os principais conceitos das Probabilidades e Estatística
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
To familiarize the student with the key concepts of Probability and Statistics.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O Ensino aprendizagem será composto por 2 testes escritos, cotados cada um para 8 valores, e um trabalho prático
realizado no software R (em grupos de 2 Alunos) cotado para 4 valores.
Nota: O Aluno terá que assistir a 60 % das aulas leccionadas e obter 6 valores no ensino aprendizagem. Caso uma das
condições não seja satisfeita o Aluno não poderá realizar o exame final.
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching will consist of two written tests, each rated for 8 values, and a practical work in the software R (in groups
of two students), rated for 4 values.
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Note: The student will have to attend 60% of classes and get 6 values in teaching and learning. If a condition is not met
the student may not do the final exam.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Com a realização do trabalho prático no software estatístico R, os Alunos terão a oportunidade de complementar os
conhecimentos teóricos adquiridos na unidade curricular.
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
With the realization of the practical work in the statistical software R,
Students will have the opportunity to supplement the theoretical knowledge acquired in the course.
3.3.9. Bibliografia principal:
• Gonçalves, E. e N. Mendes Lopes (2000) Probabilidades - Princípios Teóricos. Escolar Editora.
• Gonçalves, E. e N. Mendes Lopes (2003) Estatística - Teoria Matemática e Aplicações. Escolar Editora.
• Guimarães, R. C. e Cabral, J. (1997). Estatística. McGrawHill.
• Murteira, B. (1990) Probabilidades e Estatística. Vol II, McGraw-Hill.
• Pedrosa, A. e Gama, S. (2004). Introdução computacional à Probabilidade e Estatística. Fundação Calouste
Gulbenkian. Lisboa.
• Pestana, D. D. e Velosa, S. F. (2006). Introdução à Probabilidade e à Estatística. Volume I, 2ª Edição, Fundação
Calouste Gulbenkian.
• Rohatgi, V. K. (1976) An Introduction to Probability Theory and Mathematical Statistics . J. Wiley & Sons, New York.
• Ross, S. M. (1987). Introduction to Probability Theory for Engineers and Scientists. J. Wiley & Sons, New York.

Anexo IV - Resistência dos Materiais I / Strength of the Materials I
3.3.1. Unidade curricular:
Resistência dos Materiais I / Strength of the Materials I
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Marcin Michal Górski
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
Afonso Carlos Bonina de Mesquita
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Resistência dos Materiais I tem por objectivo proporcionar formação no domínio
a) das propriedades mecânicas de materiais (aço);
b) das características e propriedades geométricas de secções;
c) dos fundamentos teóricos e experimentais na determinação das tensões e extensões em peças lineares;
d) do cálculo de tensões devidas aos 4 esforços mecânicos em peças lineares;
e) dos critérios de cedência e rotura para materiais dúcteis;
f) da verificação de segurança em relação ao estado limite de resistência;
g) dos teoremas energéticos;
pretendendo-se que os alunos sejam capazes de realizar as seguintes competências:
h)dimensionar peças lineares sujeitas a esforço axial inseridas em estruturas iso/hiperestáticas;
i) calcular momentos e produtos de inércia para secções transversais;
j) dimensionar e verificar a segurança em vigas sujeitas a flexão, ou corte ou torção;
k) determinar deslocamentos em treliças;
l) calcular a tensão de referência pelos critérios de cedência;
3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
Strength of the Materials I has the aim to provide training in the following domains:
a) mechanical properties of materials (steel);
b) characteristics and geometric properties of sections;
c) theoretical and experimental bases for the determination of the stresses and strains in linear elements;
d) calculation of stresses due to four mechanical internal forces in linear elements;
e) criteria for yielding and rupture for ductile materials;
f) verification of safety for ultimate limit state of resistance;
g) energetic theorems;
being the objective that students should be able to perform the following abilities:
h) to design linear elements under axial force in iso/hiperstatics structures;
i) to calculate moments and products of inertia for cross-sections;
j) to design and verify the safety on beams submitted to bending or shear or torsion;
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k) to calculate displacements on trusses;
l) to calculate the equivalent stress according to yielding criteria.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1.Introdução. Hipóteses e Princípios básicos assumidos em R.M. Lei de Hooke.
2.Peças lineares sujeitas a esforço axial em estruturas iso- e hiperestáticas.
Dimensionamento ao esforço axial.
3.Características e propriedades geométricas de áreas planas.
4.Equações da Mecânica dos Meios Contínuos. Notação cartesiana e indicial. Lei de Hooke generalizada.
5.Métodos energéticos.
6.Critérios de cedência e rotura.
7.Torção uniforme em peças lineares. Teoria de Saint-Venant. Secções maciças e ocas de parede fina. Teoria de Bredt.
Tensões tangenciais e ângulo de rotação. Dimensionamento à torção.
8.Tensões normais em peças sujeitas a momento flector constante e não constante. Eixo neutro e diagrama de tensão
normal. Flexão pura, simples e desviada. Tensões tangenciais devidas ao esforço transverso. Dimensionamento à
flexão e ao esforço transverso.
3.3.5. Syllabus:
1.Introduction. Basic principles and assumptions made in SM. Hooke's Law.
2.Linear elements under to axial force on iso/hiperstatics structures. Design
of a cross section submitted to axial load.
3.Geometric characteristics and properties of plane areas.
4.Equations of Continuum Mechanics. Cartesian and indicial notation.
Generalized Hooke's Law.
5.Energetic methods.
6.Yielding and failure criteria.
7. Uniform torsion in linear elements. Saint-Venant theory. Solid and hollow
sections; thin wall sections and Bredt theory. Shear stress and rotation.
Design of a cross section submitted to torque.
8. Normal stress in elements under constant and non constant bending.
Neutral axis and normal stress diagram. Pure, simple and biaxial bending.
Shear stresses due to shear force. Design of a cross section submitted to
bending moment and/or shear force.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular de Resistência dos Materiais I foram definidos em função dos
objectivos estabelecidos e das competências a serem adquiridas pelos alunos, encontrando-se em analogia com os
conteúdos leccionados em unidades curriculares equivalentes de outras Universidades Portuguesas e Europeias.
Em termos de objectivos da unidade curricular, os conteúdos programáticos permitem continuar a formação de base
no âmbito da Mecânica Estrutural, iniciada com as unidades de Estática e Mecânica dos Sólidos, lançando
fundamentos para que os alunos possam vir igualmente a desenvolver competências nas futuras unidades
curriculares, designadamente nas de Resistência dos Materiais II, Teoria das Estruturas e Análise Matricial de
Estruturas, Betão Estrutural e Estruturas Metálicas.
Para dotar os alunos das competências específicas a desenvolver no âmbito desta unidade curricular, existe uma
correspondência directa entre os conteúdos programáticos, (CP) de 1 a 8 do nº 5, em função dos objectivos (a) a (g) do
nº 3 e das competências específicas a desenvolver, (h) a (l) do nº 3, como a seguir se indica:
- O CP1 confere ao aluno a capacidade de interpretar as hipóteses e princípios de base assumidos para a
demonstração geral das fórmulas das tensões numa peça linear sujeita aos diferentes esforços internos
(Competências (h) e (j))
- O CP2 confere ao aluno a capacidade de dimensionar e verificar a segurança de secções transversais sujeitas a
esforço axial de tracção a partir das propriedades mecânicas obtidas pelo ensaio de tracção uniaxial (Competência (h))
- O CP 3 confere a capacidade de determinar centros de gravidade, momentos estáticos, momentos de inércia,
produtos de inércia e eixos principais de inércia de áreas planas (Competência (i))
- O CP 4 confere a capacidade de obter soluções exactas para o cálculo de tensões em casos simples de vigas e
carregamentos através da Teoria da Elasticidade, tendo em conta as 15 equações diferenciais de equilíbrio
(Competências (h) e (j))
- O CP 5 confere a capacidade de calcular deslocamentos em estruturas do tipo treliça através do Teorema de
Castigliano (Competência (k))
- O CP 6 confere a possibilidade de calcular a tensão de referência segundo os critérios de cedência de Huber-Mises e
Tresca (Competência (l))
- O CP 7 confere a capacidade de analisar secções maciças, ocas e abertas sujeitas a momento torçor, bem como
calcular as respectivas tensões tangenciais e ângulos de rotação de acordo com a Teoria de Saint-Venant e com a
Teoria de Bredt (Competência (j))
- O CP 8 confere a capacidade de analisar secções maciças, ocas e abertas sujeitas a momento flector constante e não
constante, calcular a tensão normal e traçar o respectivo diagrama, identificando o eixo neutro da secção em cálculo
elástico linear; confere ainda a capacidade de analisar aquele tipo de secções sujeitas a esforço transverso, calcular a
tensão tangencial e traçar o respectivo diagrama (Competência (j))
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
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The syllabus of the curricular unit of Strength of Materials I were defined in relation to targets set and abilities to be
acquired by students and is in analogy with the contents taught in equivalent units to other Portuguese and European
universities.
In terms of objectives of the unit, the syllabus continues to provide basic training in the context of Structural
Mechanics, began with the units of Statics and Solid Mechanics, giving basis for students may also develop abilities in
future units namely in the Strength of Materials II, Theory of Structures and Matrix Analysis of Structures, Structural
Concrete and Steel Structures.
To provide students with specific abilities to be developed within this unit, there is a direct correspondence between
the syllabus contents (SC) 1-to-8 of paragraph 6, according to the objectives (a) to (g) of paragraph 4 and to develop
specific abilities, (h) to (l) of paragraph 4, as shown below:
- The SC1 gives students the ability to interpret the basic principles and assumptions made for the general
demonstration of the formulas of stresses in a linear element under to different internal forces (Ability (h) and (j));
- The SC2 gives students the ability to design and verify the safety of cross sections submitted to an axial tension
force from the mechanical properties obtained by uniaxial tensile test (Ability (h));
- The SC3 confers the ability to determine centers of gravity, static moments, moments of inertia, products of inertia
and principal axes of inertia of plane areas (Ability (i));
- The SC4 gives the ability to obtain exact solutions for the calculation of stresses in simple cases of beams and loads
through the Theory of Elasticity, taking into account the 15differential equations of equilibrium (Abilities (h) and (j)).
- The SC5 confers the ability to calculate displacements on trusses according to the Castigliano´s theorem (Ability (k)).
- The SC6 gives the ability to calculate the reference stress according to Huber-Mises and Tresca yielding criteria
(Ability (l)).
- The SC7 confers the ability to analyze solid, hollow and open cross sections, under to torque as well as to calculate
the corresponding shear stresses and rotation angles according to Saint-Venant´s theory and Bredt´s theory (Ability
(j)).
- The SC8 gives the ability to analyze solid, hollow and open cross-sections submitted to constant and non constant
bending moment, to calculate the normal stress and draw its diagram, identifying the neutral axis of the section in a
linear elastic analysis; it gives even the ability to analyze that kind of sections submitted to shear force, to calculate the
shear stress and draw the correspondent diagram (Ability (j)).
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular semestral de RM I inclui 64 horas de interacção com a equipa docente, 80 horas de trabalho
autónomo e 16 horas para avaliação (total: 160 horas). A aprovação nesta unidade curricular confere ao aluno 6 ECTS.
O semestre está organizado em aulas teóricas e práticas. As teóricas fornecem fundamentos para a correcta
interpretação dos conceitos apresentados, envolvendo também o estudo de casos reais. As práticas habilitam o aluno
para a resolução de problemas práticos.
A avaliação é realizada por:
i) 2 frequências ao longo do semestre, 3 mini-testes nas aulas teóricas e 3 trabalhos práticos extra aula
No final do semestre, o aluno poderá obter um máximo de 20 valores, que inclui a soma das notas da média dos 2
testes escritos, dos 3 trabalhos práticos, dos mini-testes e da que resulta da assiduidade
A nota mínima para obter “frequência” é 6 valores
ii) Não obtida em frequência a nota mín. de 10 valores, deverá o aluno realizar o exame final (teórico-prático)
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The six-month unit of SM I includes 64 hours on interaction with teaching team, 80 hours of autonomous work 16 hours
for evaluation (total: 160 h). The approval on this unit gives to the student 6 ECTS.
The semester is subdivided into theoretical and practical classes. The lectures provide the fundaments to a correct
interpretation of the presented concepts, but also involve the study of real cases. The practical classes ability the
students to solve practical problems.
Evaluation is performed as following:
i) 2 written tests, 3 mini-tests, and 3 practical home-works extra classes
At the end of the semester, each student can obtain a maximum of 20 values, including the sum of the scores of the
average of two written tests, three practical works, the mini-tests and that results from the attendance
The minimum score for "frequency" is six values
ii) If not obtained the minimum of 10 values at the end of semester, the student must attend the final exam (theoretical
and practical)
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Definidos os objectivos, os conteúdos programáticos e a metodologia de ensino da unidade curricular, a articulação
entre a organização das aulas, teóricas e práticas conduz, de uma forma sequencial e sistematizada, à aquisição dos
conhecimentos científicos indispensáveis à formação do aluno, de forma a dotá-lo das competências estabelecidas no
âmbito dos objectivos gerais e específicos da unidade curricular, tendo em vista a aprovação final do aluno.
Sendo o objectivo das aulas teóricas fornecer aos alunos os fundamentos indispensáveis para uma adequada
interpretação físico-matemática dos conceitos envolvidos nos conteúdos programáticos de Resistência dos Materiais
I, visa-se, igualmente, uma sensibilização para questões de aplicação necessária à resolução dos exercícios analíticonuméricos propostos nas aulas práticas. Daí ser essencial a assiduidade às aulas teóricas, noção transmitida aos
alunos no início de cada semestre.
Perante os conhecimentos adquiridos nas teóricas, realizam-se nas aulas práticas exercícios de aplicação referentes a
casos reais da engenharia de estruturas, incentivando à participação activa dos alunos.
A metodologia de ensino está orientada para que o aluno, ao longo do semestre, vá apreendendo e aplicando
adequadamente os conhecimentos adquiridos e, embora orientado pela equipa docente, progrida autonomamente.
Desta forma, é dada particular importância à avaliação contínua (como referido em 9 supra) que permite que o aluno
possa, ao longo do semestre, demonstrar as competências adquiridas com o seu trabalho, para que no final do
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mesmo seja aprovado de acordo com as regras de avaliação estabelecidas.
Assim, entende-se serem fornecidas as bases para o dimensionamento de elementos de estruturas em Engenharia
Civil, baseadas na Mecânica dos Sólidos e das Estruturas, proporcionando métodos práticos de dimensionamento e a
formulação de condições de segurança e de rigidez.
A duração e a organização desta Unidade Curricular encontram-se de harmonia com unidades curriculares
equivalentes de outras Universidades Portuguesas e Europeias.
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Defined objectives, syllabus and teaching methodology of the unit, the link between the organization of classes,
theoretical and practical, leads to a systematic and sequential acquisition of scientific knowledge, essential to the
university education of the student, giving him the ability in the context of general and specific objectives of the unit, in
order the student to go over.
Once the purpose of lectures is to provide the students with the necessary fundaments for a proper physicalmathematical interpretation of the concepts involved in the syllabus of Strength of Materials I, the aim is also an
awareness to solve the analytic-numerical issues proposed in practical classes. Hence, it is essential the attendance at
lectures, notion transmitted to the students at the beginning of each semester.
According to the knowledge acquired in lectures, in practical classes are solved exercises related to real cases of
engineering of structures, encouraging the active participation of students.
The training methodology is guided to the student during the semester in order to continue learning and applying
appropriately the knowledge and, although guided by the teaching team, can himself progress.
Thus, it is particularly important given the continuous evaluation (as referred in paragraph 10) that allows the student
to demonstrate the acquired abilities through his work during the semester, in order he can be approved in accordance
with the evaluation rules.
So, the basis for the design of elements of structures in civil engineering, based on the Mechanics of Solids and
Structures, provide practical methods for design and formulation of safety and stiffness conditions.
The duration and organization of this unit are in line with similar units of other Portuguese and European universities.
3.3.9. Bibliografia principal:
1 Beer, F.P.; Johnston Jr, E. R.; De Wolf, J. T. (2006), Resistência dos
Materiais - Mecânica dos Materiais, 4ª Edição, McGraw-Hill, São Paulo.
2 Hearn, E.J. (1995), Mechanics of Materials, Second Edition, Vols. 1 & 2,
Butterworth Heinemann Ltd, Oxford.
3 Hibbeler, Russel C. (1995), Structural Analysis, Third Edition, Prentice Hall
International, Inc, New Jersey.
4 Litewka, A. (2007), Strength of Materials I - Lectures, DECA, UBI.
5 Massonnet, Ch.; Cescotto, S. (1980), Mécanique des Matériaux, Eyrolles,
Paris.
6 Oliveira, E. R. de Arantes e (1999), Elementos da Teoria da Elasticidade,
Colecção Ensino da Ciência e Tecnologia, IST Press, Lisboa.
7 Santos, Evaristo Pontes dos (1989), Resistência dos Materiais I, EPS,
Porto.
8 Silva, V. Dias da (2004), Mecânica e Resistência dos Materiais, 3ª Edição,
Zuari, Coimbra.

Anexo IV - Hidráulica II / Hydraulics II
3.3.1. Unidade curricular:
Hidráulica II / Hydraulics II
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Cristina Maria Sena Fael
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
Helder Joaquim Dinis Correia
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Objectivos
Proporcionar aos alunos uma boa formação no domínio dos escoamentos com superfície livre, através de orifícios e
descarregadores e em meios porosos, bem como das características e condições de funcionamento de turbinas e de
bombas hidráulicas.
Competências
(a) Domínio do cálculo de regolfos em regime permanente e em canais com fundo fixo
(b) Domínio da determinação da capacidade de vazão em orifícios e descarregadores
(c) Domínio do cálculo de caudais e de níveis piezométricos de escoamentos unidireccionais em meios porosos
homogéneos
(d) Compreensão da escolha e do funcionamento de bombas e turbinas
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3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
Objectives
Provide students with a good training in the field of free surface flow, through orifices and over weirs and in porous
media, as well as the characteristics and operating conditions of pumps and turbines.
Competences
(a) Ability of the computation of free surface profiles in steady flows on fixed bed open channels
(b) Ability of the determination of orifices and weirs flow capacity
(c) Ability of the computation of flow rates and piezometric levels in unidirectional flows in homogeneous porous
media
(d) Knowledge on choice and functioning of pumps and turbines
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. ESCOAMENTOS COM SUPERFÍCIE LIVRE: Regime uniforme; Teorema de Bernoulli e energia específica. Tipos de
escoamento; Quantidade de movimento total; Número de Froude e controlo do escoamento; Regolfo com caudal
constante; Ressalto hidráulico; Regolfo com caudal variável ao longo do percurso; Escoamentos permanentes
rapidamente variados.
2. ESCOAMENTOS POR ORIFÍCIOS E DESCARREGADORES: Orifícios em paredes delgadas, em paredes espessas e
submersos; Descarregadores de parede delgada; Descarregador com soleira normal.
3. ESCOAMENTOS EM MEIOS POROSOS: Lei de Darcy e permeabilidade; Aplicação da lei de Darcy a meios
homogéneos e isotrópicos; Movimentos unidireccionais e radiais.
4. TURBOMÁQUINAS HIDRÁULICAS: Descrição geral e condições de instalação de turbinas; Teoria elementar das
turbomáquinas; Semelhança de turbomáquinas; Funcionamento de turbinas em regime permanente; Instalação de
bombas; Diagramas de funcionamento de bombas; Escolha de bombas.
3.3.5. Syllabus:
1. OPEN CHANNEL FLOWS: Uniform regime; Bernoulli’s theorem and specific energy; Types of flow; Total momentum;
Froude number and flow control; Free surface profiles for constant flow rate; Hydraulic jump; Free surface profiles for
spatially varied flow; Rapidly varied steady flows.
2. FLOWS THROUGH ORIFICES AND OVER WEIRS: Orifices in small thickness walls, in large thickness walls and
submerged orifices; Sharp-crested weir; Crest shape weir.
3. FLOWS IN POROUS MEDIA: Darcy’s law and permeability; Permeability determination; Darcy’s law validity;
Application of Darcy’s law to homogeneous and isotropic media; Unidirectional and radial flows.
4. TURBINES AND PUMPS: General description and installation conditions of turbines; Elementary theory of turbomachines; Similarity of turbo-machines; Turbines functioning in steady conditions; Installation conditions of pumps;
Pumps diagrams; Study of steady functioning based on characteristic curves; Choice of pumps.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular de Hidráulica II 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 gerais da unidade curricular, os conteúdos programáticos permitem continuar a formação de
base, no âmbito da hidráulica, iniciada com a unidade curricular Hidráulica I. Ambas procuram garantir uma base
sólida na resolução de problemas ou aplicações desta área na Engenharia Civil.
Para dotar os alunos das competências específicas a desenvolver no âmbito desta unidade curricular, existe uma
correspondência entre os conteúdos de cada capítulo leccionado (Capítulos 1 a 4 dos conteúdos programáticos) e as
competências específicas a desenvolver (Competências (a) a (d) dos objectivos da unidade curricular e competências
a desenvolver), designadamente:
- O Capítulo 1 (Escoamentos com superfície livre) confere ao aluno o domínio do cálculo de regolfos em regime
permanente e em canais com fundo fixo (Competência (a));
- O Capítulo 2 (Escoamentos por orifícios e descarregadores) confere ao aluno o domínio da determinação da
capacidade de vazão em orifícios e descarregadores (Competência (b));
- O Capítulo 3 (Escoamentos em meios porosos) confere ao aluno o domínio do cálculo de caudais e de níveis
piezométricos de escoamentos unidireccionais em meios porosos homogéneos (Competência (c));
- O Capítulos 4 (Turbomáquinas hidráulicas) confere ao aluno compreensão da escolha e do funcionamento de
bombas e turbinas (Competência (d)).
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
The syllabus of the curricular unit of Hydraulics I were established 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.
In terms of general objectives of the curricular unit, the syllabus allow continues to provide basic training in hydraulics
began in Hydraulic I. Both seek to ensure a solid foundation in solving problems or applications of this area on Civil
Engineering.
In terms of general objectives of the curricular unit, the syllabus allows continues to provide basic training in
hydraulics began with the curricular unit Hydraulic I. Both seek to ensure a solid foundation in solving problems or
applications of this area on Civil Engineering.
To provide students with specific competences, there is a direct correspondence between the content taught in each
chapter (Chapters 1 to 4 of the syllabus) and the competences to develop (Competences (a) to (d) of the objectives of
the curricular unit and competences), in particular through the following matches:
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- Chapter 1 (Open channel flows) gives to the student the ability of the computation of free surface profiles in steady
flows on fixed bed open channels (Competence (a));
- Chapter 2 (Flows trough orifices and over weirs) gives to the student the ability of the determination of orifices and
weirs flow capacity (Competence (b));
- Chapter 3 (Flows in porous media) gives to the student the ability of the computation of flow rates and piezometric
levels in unidirectional flows in homogeneous porous media (Competence (c));
- Chapter 4 (Turbines and pumps) gives to the student the knowledge on choice and functioning of pumps and turbines
(Competence (d)).
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular tem a duração de um semestre lectivo, envolvendo 64 horas de contacto com a equipa
docente, 86 horas de trabalho autónomo e 10 horas para avaliação (total: 160 horas). A aprovação a esta unidade
curricular confere ao formando 6 ECTS.
A tipologia das aulas é Teórico-Prático (exposição dos conteúdos programáticos, envolvendo também a apresentação
de problemas de pequena dimensão, complementados com a realização de ensaios laboratoriais).
A avaliação é realizada em duas fases:
- Avaliação contínua: inclui dois testes (teórico e prático) e dois trabalhos laboratoriais realizados ao longo do
semestre lectivo.
- Exame final: inclui um exame (teórico e prático) e dois trabalhos laboratoriais realizados ao longo do semestre
lectivo, para os alunos admitidos.
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This curricular unit lasts for one semester course, with 64 hours of contact with the teaching team, 86 hours of
autonomous work and 10 hours for evaluation (total: 160 hours). The course is credited with 6 ECTS.
The course is structured with Theoretical-Practical classes – TP (exposition of the subjects of the course and
presentation of small practical examples, complemented with laboratory testing).
Evaluation is performed in two phases:
- Continuous evaluation: includes two tests (theoretical and practical) and two laboratory works performed during
academic semester.
- Final exam: includes one test (theoretical and practical) and two laboratory tests performed during academic
semester, for admitted students.
3.3.8. 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 horas (64 horas de contacto
com o docente, 86 horas de trabalho autónomo por parte do aluno e 10 horas para avaliação), foi definida tendo por
base os objectivos e competências a serem adquiridas pelos alunos, designadamente tendo em conta o volume de
trabalho a realizar quer pelo aluno, quer pela equipa docente.
As aulas Teórico-Práticas serão organizadas de modo a permitir que a aquisição gradual de conhecimentos e
competências. Esta estruturação permite que os alunos adquiram nas aulas teóricas os conceitos e as competências
necessárias no plano teórico e que imediatamente exercitem e aprofundem essas competências nas aulas práticas e
posteriormente nas aulas de laboratório.
A duração e a estrutura desta unidade curricular são similares àquelas adoptadas em unidades curriculares
equivalentes de outras Universidades Portuguesas e Europeias. 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.
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The duration of one academic semester for this curricular unit, involving a total of 160 hours (64 hours of contact with
the teacher team, 86 hours of autonomous work by the student and 10 hours for evaluation), was set based on the
objectives and competences to be acquired by students, taking into account the volume of work to be carried out
either by the student or teacher.
Theoretical-Practical classes are arranged so as to allow the gradual acquisition of knowledge and competences. This
structuring allows students to acquire in classroom the theoretical concepts and skills necessary and immediately
exercise and develop these skills in practical and later in the laboratory classes.
The length and structure of this curriculum unit are similar to those adopted in equivalent curricular units of other
Portuguese and European Universities. 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.
3.3.9. Bibliografia principal:
- Apontamentos do docente para apoio à disciplina (disponibilizados no E-CONTEÚDOS).
- Manzanares, A.A. (1980). Hidráulica Geral II, Associação de Estudantes do IST.
- Quintela, A.C. (1985). Hidráulica, Fundação Calouste Gulbenkian.
- Chow, V.T. (1959). Open Channel Hydraulics, McGrawHill.
- Barbosa, J. N. “Mecânica dos Fluidos e Hidráulica Geral” (2 vol.), Porto Editora, 1985
- French, R. H., “Open Channel Hydraulics”, McGraw-Hill, 1986.
- Henderson, F. M., “Open Channel Flow”, McMillan, 1966.
- Lencastre, A. “Hidráulica Geral”, 1983
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Anexo IV - Materiais de Construção II / Construction Materials II
3.3.1. Unidade curricular:
Materiais de Construção II / Construction Materials II
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
João Paulo de Castro Gomes
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
Marisa Sofia Dinis de Almeida
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Formação especializada em betão hidráulico e misturas betuminosas, servindo de especialização para investigação e
para o projecto e construção.
a) Domínio do estudo da composição de um betão, dos ensaios de medição e controlo das propriedades do betão
fresco e endurecido, do comportamento mecânico e deformações no betão;
b) Compreensão da escolha de diferentes constituintes para obtenção de betão com diferente comportamento e
desempenho, para diferentes aplicações;
c) Compreensão das exigências das características dos constituintes do betão, com base em ensaios de laboratório.
d) Domínio da formulação de misturas betuminosas em laboratório assim como ensaios de controlo das suas
propriedades;
e) Compreensão da escolha de diferentes constituintes para obtenção de misturas betuminosas com diferente
comportamento e desempenho, para diferentes aplicações;
f) Compreensão das exigências das características dos constituintes das misturas betuminosas, com base em ensaios
em laboratório.
3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
Specialized training in hydraulic concrete and asphalt concrete, including the study of its composition, for design and
construction.
a) Mastery of study of the composition of a concrete, of testing for measuring and controlling the properties of fresh
and hardened concrete and the mechanical behaviour and deformations in concrete;
b) Understanding of the choice of different constituents to obtain concrete with different behaviour and performance,
for different applications;
c) Understanding the requirements of the characteristics of the constituents of concrete, based on laboratory tests.
d) Mastery of the formulation of asphalt in laboratory, as well as control of their properties;
e) Understanding of the choice of different constituents to obtain asphalt mixtures with different behaviour and
performance for different applications;
f) Understanding of the choice of the characteristics of the constituents of bituminous mixtures based on laboratory
tests.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Betão:
1.1. Comportamento resistente e ductilidade.
1.2. Cimento Portland;
1.3. Agregados para betão; ensaios de caracterização.
1.4. Adições minerais para betão; efeito físico e químico.
1.5. Adjuvantes para betão; funções e classificação.
1.6. Estudo da composição do betão;
1.7. Propriedades do betão fresco;
1.8. Produção, transporte, cura e controle do betão;
1.9. Microestrutura do betão; pasta de cimento e zona de interface.
1.10. Resistência mecânica do betão; compressão e tracção.
1.11. Deformações instantâneas no betão;
1.12. Deformação por retracção e fluência do betão.
2. Misturas Betuminosas:
2.1. Betume e emulsões betuminosas; características e aplicações.
2.2. Tipos de pavimentos betuminosos; características e materiais constituintes, recomendações e aplicações.
2.3. Formulação de misturas betuminosas; métodos de composição.
2.4. Fabrico, transporte e aplicação de misturas betuminosas;
2.5. Controlo de qualidade; durante o fabrico e após aplicação.
3.3.5. Syllabus:
1 Concrete
1.1. Mechanical behaviour and ductility
1.2. Portland cement
1.3. Aggregates for concrete characterization tests
1.4. Mineral admixtures for concrete, physical and chemical effects
1.5. Admixtures for concrete classification and functions
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1.6. Study of the composition of the concrete
1.7. Properties of fresh concrete
1.8. Production, transportation, control and curing of concrete
1.9. Microstructure of concrete; cement and interface zone
1.10. Mechanical strength of concrete; compression and traction
1.11. Instantaneous deformation of concrete
1.12. Deformation of concrete; shrinkage and creep
2 Bituminous mixtures
2.1. Bitumen and emulsions; characteristics and applications
2.2. Bituminous pavement types; characteristics and constituent materials; recommendations and applications
2.3. Methods of formulation of bitum. mixtures
2.4. Manufacturing, transportation and application of bitum. mixtures
2.5. Quality control; during manufacture and after application
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Assim, estabeleceram-se como conteúdos programáticos o estudo do betão, da sua composição, dos ensaios de
medição e controlo das suas propriedades e, adicionalmente, o estudo de misturas betuminosas, da sua formulação e
dos ensaios de controlo das suas propriedades, numa abordagem técnico-científicas, ou seja de ciência aplicada,
destinada a engenheiros civis.
Deste modo, os diferentes temas que constituem o programa são abordados de forma coerente e concisa, estando
divididos em dois grupos, apresentando as principais aspectos que compõem os conhecimentos necessários para o
domínio das propriedades e estudo da composição do betão, bem como, da formulação de misturas betuminosas. Em
cada um dos dois grupos de temas abordados, betão e misturas betuminosas, o estudo é centrado na aprendizagem
da composição de um betão, dos ensaios de medição e controlo das propriedades do betão fresco e endurecido, do
comportamento mecânico e deformações no betão, bem como, na formulação de misturas betuminosas em laboratório
assim como ensaios de controlo das suas propriedades. O programa contempla o estudo dos constituintes do betão:
cimento Portland e suas propriedades, agregados e ensaios de caracterização, adições minerais e adjuvantes. O
programa contempla ainda o estudo da composição do betão, das propriedades do betão fresco, da produção,
transporte, cura e controle do betão, estudo da microestrutura, da resistência mecânica, das deformações
instantâneas e deformações por retracção e fluência. O programa, no segundo grupo de temas, contempla o estudo
dos constituintes de misturas betuminosas: betume e emulsões betuminosas, bem como o estudo de tipo e
pavimentos betuminosos, formulação de misturas betuminosas, fabrico, transporte e aplicação de misturas
betuminosas e controlo de qualidade.
Assim, tendo em conta a abrangência do programa, os estudantes serão capazes de compreender a escolha dos
diferentes constituintes para obtenção de betão e misturas betuminosas com diferente comportamento e desempenho,
para diferentes aplicações c) e f).
A compreensão das exigências das características dos constituintes de betão e misturas betuminosas b) e e) resulta
do aprofundamento dos estudo das temas abordados e realização de ensaios de laboratório.
O domínio do estudo de composição de um betão e das suas propriedades a), bem como o domínio da formulação de
misturas betuminosas e das suas propriedades d) resulta do processo de aprendizagem centrado nas características e
propriedades dos constituintes e no estudo de composição e formulação do betão e misturas betuminosas, bem como
no seu desempenho.
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
It was established as curricular unit syllabus the study of concrete, its composition, testing and measurement control
of their properties and, additionally, the study of bituminous mixtures, its formulation and testing and control of its
properties, in a technical-scientific approach, i.e. applied science, aimed at civil engineers.
Thus, different themes that constitute the unit syllabus are addressed in a coherent and concise, being divided into
two groups, showing the main aspects that make up the knowledge required for the field of study of the composition
and properties of concrete, as well as the formulation of bituminous mixtures. Each of the two groups of subjects
covered, concrete and asphalt, the study is focused on learning the composition of a concrete test of measuring and
controlling the properties of fresh and hardened concrete, mechanical behaviour and deformation of concrete, well as
in the formulation of asphalt in laboratory tests as well as control of their properties. The program includes the study
of the constituents of concrete: Portland cement and their properties, and aggregate characterization tests, mineral
additions and admixtures. This program also includes the study of composition of concrete, the properties of fresh
concrete, production, transport, control, curing of concrete and study of the microstructure, mechanical strength,
instant deformations and shrinkage and creep. This program, in the second group, concerns the study of constituents
of the asphalt, bitumen and bitumen emulsions, and the study of type of bituminous pavement, asphalt formulation,
manufacturing, transportation and application of bituminous mixtures and quality control.
Thus, considering the scope of the program, students will be able to understand the choice of different constituents to
obtain concrete and asphalt mixtures with different behaviour and performance for different applications c) and f).
Understanding the requirements of the characteristics of the constituents of concrete and asphalt b) and e) results of
further study of the topics addressed and testing in laboratory.
The mastery of study of a composition of concrete and its properties) and mastery of asphalt formulation and its
properties d) results of the learning process focused on the characteristics and properties of the constituents and the
study of composition and formulation concrete and asphalt, as well as its performance.
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3.3.7. 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 os alunos, autonomamente, constroem um dossier individual de resolução de exercícios práticos, com a
supervisão do docente, com pesquisa e consulta de bibliografia.
No laboratório os alunos aplicam os conhecimentos adquiridos nas aulas T e TP. Para o efeito, desenvolvendo um
trabalho experimental de ensaios de propriedades físicas do betão, composição do betão e formulação de uma mistura
betuminosa.
A avaliação é realizada com um teste escrito individual abordando questões teóricas e práticas, a elaboração de um
dossier individual de resolução de exercícios, um trabalho de laboratório experimental e ainda, um trabalho de
projecto que consiste na elaboração de um trabalho individual de estudo da composição, plano de controlo de
produção e aceitação de um betão.
3.3.7. 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.
In the laboratory students apply the knowledge acquired in lectures and in the theoretical and practical. To this end,
students are asked to develop an experimental laboratory work, according to specific test standards.
The evaluation is performed with an individual written test covering theoretical and practical issues, developing a
portfolio of individual problem solving, an experimental laboratory work and also a work project which consists in
developing a study regarding the study of the composition, production, control plan and acceptance of concrete in
situ.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Nas aulas teóricas são apresentados, de forma coerente e progressiva, casos quotidiano e casos-problema, além dos
conteúdos teóricos, relativos aos temas do programa da unidade curricular, expondo e induzindo os conhecimentos
necessários para a compreensão das exigências das características dos constituintes do betão e misturas
betuminosas, bem como da escolha de diferentes constituintes para obtenção de betão e misturas betuminosas com
diferente comportamento e desempenho, em diferentes aplicações.
Em cada tema abordado, nas aulas teóricas, são expostas e discutidas as propriedades tecnológicas do betão e das
misturas betuminosas, da sua composição/formulação, através do estudo de casos, em diálogo com os estudantes,
procurando-se demonstrar a importância do controlo das suas propriedades para o melhor desempenho, em
diferentes aplicações.
Nas aulas teórico-práticas, para cada tema já apresentado/discutido nas aulas teóricas, os estudantes, com
autonomia, resolvem exercícios práticos, constituindo um portfolio de soluções para diferentes problemas, por forma
a compreenderem e dominarem o conhecimento das propriedades do betão e de misturas betuminosas. Durante estas
aulas, os estudantes, com base em consulta de bibliografia disponível e no estudo da casos-problema adquirem
competências para o domínio do estudo da composição de um betão e controlo das suas propriedades, bem como
para a formulação de uma mistura betuminosa e das suas propriedades respectivas.
Nas aulas de laboratório é adoptada a metodologia de ensino pela descoberta através da realização de ensaios
experimentais, uma vez que os alunos são levados a construir os seus próprios conhecimentos, a partir de conceitos
gerais, sobre as propriedades físicas e mecânicas de betão e misturas betuminosas e dos seus constituintes, de
acordo com normas de ensaios específicas.
No período destinado ao individual, os estudantes desenvolvem ainda um trabalho de projecto que consiste na
elaboração de um trabalho de resolução de um caso prático relacionado com o estudo da composição, plano de
controlo de produção e aceitação de um betão.
O desenvolvimento deste trabalho permite aprofundar os conhecimentos adquiridos dos diferentes aspectos do
estudo de composição do betão, da escolha dos materiais constituintes do betão, da sua produção, do transporte,
aceitação e recepção do betão, do controlo de produção e aceitação do betão endurecido, do plano de betonagem, do
controlo da execução e desempenho da estrutura acabada. O desenvolvimento do trabalho é feito com
acompanhamento tutório pelos docentes.
3.3.8. 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, exposing and inducing the necessary
knowledge to understand the requirements of the characteristics of the constituents of concrete and asphalt, as well
as the choice of different constituents to obtain concrete and asphalt mixtures with different behavior and performance
in different applications. For each theme, in lectures, are presented and discussed the technological properties of
concrete and asphalt, their composition / formulation, through case studies, in dialogue with students, seeking to
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demonstrate the importance of its correct use for better performance in different applications.
In the theoretical and practical classes, for each theme presented / discussed during the lectures, students,
independently, solve practical exercises, providing a portfolio of solutions for different problems be able to understand
and master the knowledge of the properties of concrete and asphalt. During these classes, students, based on
available literature and consultation with the study of problem-cases, acquire skills for the field of study of the
composition of a concrete and control of their properties as well as for formulating an asphalt mix and their respective
properties.
In the laboratory classes is adopted the teaching methodology based on the discovery by conducting experiments,
since the students are led to construct their own knowledge, from general concepts about the physical and mechanical
properties concrete and bituminous mixes and its constituents, according to specific testing standards.
In the period for the individual study, students also develop a project work consisting of a practical case connected to
the study of composition, production control plan and an acceptance of a concrete for a specific application/building.
The development of this work allows to deepen their knowledge of different aspects of the study of composition of
concrete, the choice of constituent materials of concrete, its production, transportation, acceptance of concrete in situ,
production control and acceptance of hardened concrete, concreting plan, monitoring implementation and
performance of the finished structure. The development work is done with accompanying tutorial by teachers.
3.3.9. Bibliografia principal:
IBRACON - Instituto Brasileiro do Concreto - Concreto: Ensino, Pesquisa e Realizações, Volume I e Volume II, Editor
Geraldo C. Isaia, São Paulo - SP - Brasil, 2005.
Pereira, P., Picado Santos, L.; Pavimentos Rodoviários, Editora Almedina, Braga 2008.
Textos de apoio para o estudo disponíveis on-line no e-conteúdos da UBI.
Coutinho, A. de Sousa- Fabrico e Propriedades do Betão, vol. 1, Lisboa, LNEC, 1988.
Coutinho, A. de Sousa- Fabrico e Propriedades do Betão, vol. 2, Lisboa, LNEC, 1988.
Coutinho, A. de Sousa; GONÇALVES, Arlindo- Fabrico e Propriedades do Betão, vol. 3, Lisboa, LNEC, 1994.
Neville, A. M. - Properties of Concrete, Londres, Pitman Publishing, 1972.
Eurocódigo 2 - EC2- Estruturas de Betão, Betão Armado e Betão Pré-esforçado.

Anexo IV - Mecânica dos Solos I / Soil Mechanics I
3.3.1. Unidade curricular:
Mecânica dos Solos I / Soil Mechanics I
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Luís José Andrade Pais
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
Isabel Maria da Conceição Fonseca Gonçalves Falorca
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
O diplomado deverá nesta unidade curricular ser capaz de usar o conhecimento fundamental definidos nos objectivos:
(a) Domínio da identificação e classificação dos solos;
(b) Domínio e compreensão da percolação da água nos maciços terrosos;
(c) Compreensão do estado de tensão em maciços terrosos;
(d) Compreensão de técnicas de prospecção geotécnica.
3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
The graduate of this course should be able to use fundamental knowledge to the objectives defined:
1 - Domain on soil description and classification;
2 - Domain on the flow of water in soils;
3 - Understanding the stresses and strain in soils;
4 - Understanding the ground investigation.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
A mecânica dos solos é um ramo da ciência que estuda as propriedades físicas e o comportamento mecânico dos
solos sujeitos a vários tipos de solicitações. O programa é baseado:
1 - Introdução à mecânica dos solos (a engenharia dos solos, formação e ocorrência dos solos);
2 - Estado físico dos solos (muitas das propriedades mecânicas dos solos dependem dos seus índices físicos e
relações);
3 - Identificação e classificação dos solos (sistemas de classificação dos solos como material de construção);
4 - Tensões em maciços terrosos (principio da tensão efectiva, tensão efectiva vertical e horizontal de repouso,
coeficiente do estado de tensão em repouso, cálculo do incremento da pressão induzida no maciço por cargas
exteriores);
5 - Percolação da água nos solos (leis que regem a percolação de água nos solos, análise a uma e duas dimensões,
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=7aa6a6b0-c0e6-3331-8211-4ce507637a0b&formId=2360437e-052a-7e62-376d-4ce… 73/182

26/07/2017

NCE/10/01446 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

redes de fluxo e potencial);
6 - Prospecção Geotécnica (exploração, amostragem e ensaios in situ).
3.3.5. Syllabus:
1 - The meaning of engineering soil;
2 - Phase relationships for soil (many important mechanical properties of soil – such as unit weight, strength,
compressibility, and permeability – depend on the closeness of packing of the mineral grains);
3 - Soil description and classification (soil particle sizes, shapes and gradings, consistency limits, soil classification
systems);
4 - Stresses and strain in soils (the principle of effective stress, effective vertical and horizontal stress due to self weight of soil; coefficient of earth pressure at rest, estimation of the pressure increase from the applied load);
5 - Flow of water in soils (the laws governing the flow of water through the soils, flow net for one-dimensional and twodimensional seepage);
6 - Ground investigation (exploration, sampling and in situ soil measurements).
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular Mecânica dos Solos I 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.
O solo é um material usado em vários projectos de engenharia civil e suporta fundações estruturais, pelo que os
Engenheiros Civis devem estudar as propriedades do solo, capacidade de drenagem da água, compressibilidade,
resistência ao corte e capacidade de carga. A resposta dos solos, em termos de deformações às tensões induzidas,
torna importante definir então a resistência deste, a partir da qual o solo tende a deformações infinitas, considerando
o escoamento em meio poroso da massa de água existente no maciço.
O diplomado na unidade curricular de Mecânica dos Solos deverá começar a despertar para o comportamento
mecânico deste material e ser capaz de usar os conhecimentos fundamentais definidos nos objectivos: i) o domínio da
identificação e classificação dos solos e a sua ocorrência; ii) o domínio do estado de tensão no interior de um maciço
semi-indefinido e devidas a aplicação de cargas no solo; iii) o domínio e compreensão da percolação da água nos
maciços terrosos e iv) a compreensão de técnicas de prospecção geotécnica que é um pré-requisito para o
dimensionamento de elementos sub-estruturais. Torna-se necessário obter informação suficiente e fiável para um
projecto económico e sem risco. O aluno, está então capaz de realizar trabalho, e com estas competências adquiridas
conhecer o solo como um material de construção ou de fundação, com propriedades físicas, químicas e mecânicas.
O conhecimento e a compreensão do programa permitem ter uma análise crítica dos problemas e soluções nos
domínios de aplicação da mecânica dos solos. Estas competências adquiridas serão ainda uma ferramenta essencial
para a abordagem das unidades curriculares Mecânica dos Solos II e Fundações, com a aplicação prática a problemas
de dimensionamento geotécnico.
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
The syllabus of the course of Soil Mechanics I were defined in relation to the objectives and competencies to be
acquired by students and fall within the content typically taught in equivalent courses in other Portuguese and
European universities.
Soil is a material used in various civil engineering projects and supports structural foundations, so civil engineers
should study the soil properties, water drainage, compressibility, shear strength and load capacity. The response of
soils in terms of deformation from induced stress, makes important define the strength of the soil from which the
deformation tends to infinite, considering the water flow of the soil mass.
The graduate of Soil Mechanics I will start to wake up to the mechanical behavior of this material and be able to use
fundamental knowledge defined in the objectives: i) the domain of soils identification and classification and the
occurrence of natural soils, ii) the domain of the stress state inside a massive semi-indefinite due to loads application
to the soil, iii) domain and understanding of water percolation in soil masses and iv) understanding ground
investigations techniques which is a prerequisite to the economical design of sub structural elements. It is necessary
obtain sufficient information for the development of a economic and without risk project. The student is then able to
perform work, and with the acquired skills know the soil as a construction or foundation material, with physical,
chemical and mechanical parameters.
Knowledge and understanding of the program allow to have a critical analysis of problems and solutions in the areas
of soil mechanics application. These acquired skills will also be an essential tool for addressing the curricular units of
Soil Mechanics II and Foundations, with practical application in geotechnical problems.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular tem a duração de um semestre lectivo, envolvendo 64 horas de contacto com a equipa
docente, 86 horas de trabalho autónomo e 10 horas para avaliação (total: 160 horas). A aprovação a esta unidade
curricular confere ao formando 6 ECTS.
As aulas estão organizadas em aulas teóricas – T (exposição dos conteúdos programáticos, envolvendo também a
apresentação de problemas de pequena dimensão), aulas práticas – TP (aplicação dos conteúdos programáticos
através da resolução de problemas práticos) e de aulas de prática laboratorial – PL (ensaios laboratoriais em solos).
A avaliação é realizada em duas fases:
- Avaliação contínua: testes teórico-práticos e Protocolos dos ensaios laboratoriais realizados.
- Exame final (com parte teórica e parte prática) para os alunos admitidos
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This one semester course consists of 64 hours of contact with the teaching team, 86 hours of autonomous work and 10
hours for evaluation (total: 160 hours). The course is credited with 6 ECTS.
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The course is structured with theoretical classes – T (exposition of the subjects of the course and presentation of
small practical examples) and practical classes – TP (application of theoretical concepts to solve practical problems),
and practical laboratory classes – PL (laboratory testing of soils).
Evaluation is performed in two phases:
- Continuous evaluation: theoretical and practical tests and protocols of the laboratory tests performed throughout the
semester
- Final exam (with theoretical and practical part) for admitted students
3.3.8. 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 duração de um semestre lectivo desta unidade curricular envolvendo um total de 160 horas (64 horas de contacto
com a equipa docente, 86 horas de trabalho autónomo por parte do aluno e 10 horas para avaliação), foi definida tendo
por base os objectivos e competências a serem adquiridas pelos alunos, designadamente tendo em conta o volume de
trabalho a realizar quer pelo aluno e pela equipa docente.
A estruturação das aulas faseadas em aulas teóricas – T, onde é feita a exposição dos conceitos teóricos dos
conteúdos programáticos e onde também são apresentados exemplos práticos de aplicação de pequena dimensão,
em aulas práticas – TP, os alunos aplicam os conceitos teóricos através da resolução de problemas práticos
adequados e ajustados a cada conteúdo programático, e de aulas de prática laboratorial – PL, com uso de
equipamentos de laboratório para obtenção de resultados, permitem, de uma forma proporcionada e gradual, que os
alunos adquiram as competências necessárias ao longo do semestre para obter a aprovação.
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. 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 à equipa docente ter adquirido as competências julgadas suficientes e necessárias.
3.3.8. 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.
This one semester course with 160 total hours (64 hours of contact with the teaching team, 86 hours of autonomous
work and 10 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 teaching team.
The course is structured with alternated theoretical classes – T, where theoretical concepts of the syllabus are taught
and some small practical examples are presented, practical classes - TP, where students apply the theoretical concepts
by solving practical problems appropriate to each syllabus contents and practical laboratory classes - PL, using
laboratory equipment for data acquisition and soil physical parameters. 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. 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.
3.3.9. Bibliografia principal:
Matos Fernandes, M (2006). Mecânica dos Solos - Vol. I e Vol. II - (FEUP), ISBN. 972-752-086-3
Lambe, T.W., Whitman, R.V. (1979). “Soil Mechanics, SI version.” (edt) J. Wiley, ISBN: 0-471-80792-3
Scott, R.C. (1980). “Introduction to Soil Mechanics and Foundations.” (edt) J. Wiley
Terzaghi, K. (1943). “Theoretical Soil Mechanics”. (edt) J. Wiley
Copper, P.L.; Cassie, W.F., Geddes, J.P. (1980). “Problems in engineering soils.” 3th edt, E & F.N. Spon, London.
Normas Nacionais e Especificações do LNEC sobre Assuntos Leccionados
John Atkinson (2000). “An Introduction to the Mechanics of Soils and Foundations”.
Das, Braja M. (2006). “Principles of geotechnical engineering. 6th edition, Thomson Learning Ltda. ISBN 0-534-55144-0.
Craing, R.F. (1992). Soil Mechanics. 5th edition, Chapman & Hall. ISBN 0 412 39590 8

Anexo IV - Resistência dos Materiais II / Strength of the Materials II
3.3.1. Unidade curricular:
Resistência dos Materiais II / Strength of the Materials II
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Marcin Michal Górski
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
Afonso Carlos Bonina de Mesquita
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3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
RM II tem por objectivo proporcionar formação nos domínios:
a) Interacção entre esforços
b) Flexão composta desviada
c) Deformação de vigas em flexão pura e simples: mét. de integração e da viga conjugada, Tª de Castigliano;
segurança em relação ao ELS de deformação, critério de rigidez
d) Estabilidade de colunas; Encurvadura por bifurcação e divergência. Carga de Euler. Segurança em relação à
encurvadura
e) Vigas hiperestáticas
f) Modelos de materiais não elásticos; Flexão plástica de vigas
Os alunos deverão adquirir as seguintes competências:
g)determinar tensões de referência para secções com esforços combinados
h)calcular tensões normais em peças com cargas axiais excêntricas e traçar núcleo central
i)calcular deslocamentos em estruturas do tipo viga e pórtico; dimensionar secções através do critério de rigidez
j) verificar a seg. de peças à encurvadura
k) calcular momentos e reacções em vigas hiperest.
l) determinar o momento plástico de vigas pelo método estático
3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
SM II has the aim to provide training in the following domains:
a) Interaction between internal forces
b) Biaxial bending with axial force
c) Deformation of beams in pure/simple bending: integration met., conjugated beam met., Castigliano´s theorem; safety
on SLS of deformation, stiffness criterion
d) Stability of columns, buckling by bifurcation and divergence. Euler´s load.
Safety for the buckling
e) Hiperstatics beams
f) Models of non-elastic materials; plastic bending of beams
Students should acquire the following abilities:
g) to calculate reference stresses for sections with combined forces
h) to calculate normal stresses in elements with eccentric axial loads, and draw the core
i) to calculate displacements in structures on beams and frames, to design sections through the stiffness criterion
j) to check the safety on elements under buckling
k) to calculate moments and reactions in hiperstatics beams
l) to determ. the plastic moment of beams by static method
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Interacção entre esforços de flexão, torção, corte e axial.
2. Flexão desviada e desviada composta. Carga axial excêntrica. Núcleo central. Segurança de materiais resistentes
apenas à compressão.
3. Deformação de vigas em flexão. Equação diferencial da linha elástica para vigas de eixo rectilíneo. Deformação de
vigas com secção transversal constante e variável e de vigas de eixo curvo.
4. Estabilidade de colunas. Critério de estabilidade. Encurvadura da coluna perfeita em regime elástico por bifurcação.
Carga crítica de Euler. Estabilidade de colunas imperfeitas em regime elasto-plástico. Encurvadura por divergência.
5. Vigas estaticamente indeterminadas: Vigas com um só vão e contínuas – equação dos três momentos. Vigas com
apoios elásticos.
6. Flexão de vigas em regime elasto-plástico. Modelos de materiais com um comportamento dependente do tempo.
Fluência e relaxação. Modelos reológicos.
7. Fundamentos dos métodos experimentais em Resistência dos Materiais.
3.3.5. Syllabus:
1. Interaction stresses between bending, torsion, shear and axial forces
2. Biaxial bending with eccentric axial load. Core of a section. Safety for materials that resist only to compression
3. Deformation of beams in bending. Differential equation of the elastic curve for rectilinear beams. Deformation of
beams with constant cross-section of and curved axis beams
4. Stability of columns. Stability criterion. Buckling of ideal column in the elastic range by bifurcation. Euler's critical
load. Stability of imperfect columns in elastic-plastic range. Buckling by divergence.
5. Statically indeterminate beams: beams with one span and continuous beams - Equation of three moments. Beams
with elastic supports.
6. Bending of beams on elastic-plastic. Models of materials with a time-dependent behaviour. Creep and relaxation.
Rheological models.
7. Fundamentals of experimental methods in Strength of Materials.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos de Resistência dos Materiais II foram definidos em função dos objectivos estabelecidos e
das competências a serem adquiridas pelos alunos, encontrando-se em analogia com os conteúdos leccionados em
unidades curriculares equivalentes de outras Universidades Portuguesas e Europeias.
Em termos de objectivos da unidade curricular, os conteúdos programáticos permitem continuar a formação de base
no âmbito da Mecânica Estrutural, dando sequência à unidade de Resistência dos Materiais I e lançando novas bases
para que os alunos possam vir igualmente a desenvolver competências nas futuras unidades curriculares de Teoria
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das Estruturas e Análise Matricial de Estruturas, Betão Estrutural e Estruturas Metálicas, para além da unidade de
projecto.
Para dotar os alunos das competências específicas a desenvolver no âmbito desta unidade curricular, existe uma
correspondência directa entre os conteúdos programáticos, (CP) de 1 a 7 do nº 5, em função dos objectivos (a) a (f) do
nº 3 e das competências específicas a desenvolver, (g) a (l) do nº 3, como a seguir se indica:
- O CP1 confere ao aluno a capacidade de analisar secções sujeitas a combinações de esforços e calcular tensões de
referência segundo um critério de cedência (Competência (g));
- O CP2 confere ao aluno a capacidade de analisar secções sujeitas a flexão composta e flexão desviada composta
bem como calcular a tensão normal em secções com e sem eixos de simetria (Competência (h));
- O CP 3 para além de conferir a capacidade de calcular deslocamentos verticais e horizontais em vigas sujeitas
predominantemente a flexão, mas também a corte, esforço axial e torção, confere também a capacidade de
dimensionar vigas através do critério de rigidez (Competência (i));
- O CP 4 confere a capacidade de verificar a segurança à encurvadura em peças sujeitas a carga axial de compressão e
flexão (Competência (j)).
- O CP 5 confere a capacidade de calcular momentos hiperestáticos em vigas estaticamente indeterminadas pela
equação dos 3 momentos (Competência (k)).
- O CP 6 confere a possibilidade de calcular momentos plásticos para vigas isostáticas e hiperestáticas pelo método
estático, bem como coeficientes de forma de secções (Competência (l)).
- O CP 7 confere a capacidade de interpretar métodos experimentais utilizados na análise de protótipos laboratoriais,
designadamente o método da extensometria eléctrica, tradicionalmente utilizado em investigação experimental
(competência (m)).
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
The syllabus of the curricular unit of Strength of Materials II were defined in relation to targets set and abilities to be
acquired by students and is in analogy with the contents taught in equivalent units to other Portuguese and European
universities.
In terms of objectives of this unit, the syllabus continues to provide basic training in the context of Structural
Mechanics, following the unit of Strength of Materials I and giving new basis in order students may develop
competences in future units as Theory of Structures and Matrix Analysis of Structures, Structural Concrete and Steel
Structures, in addition to the project unit.
To provide students with specific abilities to be developed within this unit, there is a direct correspondence between
the syllabus contents (SC) 1 to 7 of paragraph 6, according to the objectives (a) to (f) of paragraph 4 and to develop
specific abilities, (g) to (l) of paragraph 4, as shown below:
- The SC1 gives students the ability to calculate equivalent stresses according to yielding criteria on a section
submitted to a combination of different internal forces (Ability (g));
- The SC2 gives students the ability to analyse a section under eccentric axial load, to determine the respective neutral
axis and draw the normal stress diagram as well as the core on different shapes (Ability (h));
- The SC3 confers the ability to determine vertical and horizontal displacements on beams and frames under bending,
shear, axial force and torsion; confers also the ability to design sections of beams using the stiffness condition (Ability
(i));
- The SC4 gives the ability to analyse the possibility of buckling in a column and to verify the safety to buckling on
elements submitted to compression axial load (Ability (j)).
- The SC5 confers the ability to calculate hiperstatics moments on indeterminated static beams by three momentsequation (Ability (k)).
- The SC6 gives the ability to calculate the plastic moment in iso/hiperstatic beams by static method, as well as the
shape coefficients of sections (Ability (l)).
- The SC7 confers the ability to interpret experimental methods used in the analysis of laboratory prototypes, namely
the method of the electrical strain gages, used traditionally in experimental research (Ability (m)).
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular semestral de RM II inclui 64 h de interacção com a equipa docente, 80 h de trabalho autónomo e
16 h para avaliação (total: 160 horas). A aprovação nesta unidade curricular confere ao aluno 6 ECTS.
O semestre está organizado em aulas teóricas e práticas, incluindo ensaios laboratoriais. As teóricas fornecem
fundamentos para a correcta interpretação dos conceitos, envolvendo também o estudo de casos reais. As práticas
habilitam o aluno para a resolução de problemas.
A avaliação é realizada através de:
i) 2 frequências ao longo do semestre, 3 mini-testes nas aulas teóricas e 3 trabalhos práticos extra aula
No final do semestre, o aluno poderá obter um máximo de 20 valores, que inclui a soma das notas da média dos 2
testes escritos, dos 3 trabalhos práticos, dos mini-testes e da que resulta da assiduidade
A nota mínima para obter “frequência” é 6 valores
ii) Não obtida em frequência a nota mín. de 10 valores, deverá o aluno realizar o ex. final (teórico-prático)
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The six-month unit of SM II includes 64 h on interaction with teaching team, 80 h of autonomous work and 16 h for
evaluation (total 160 hours). The approval on this unit gives to the student 6 ECTS.
The semester is subdivided into theoretical and practical classes, including laboratorial tests. Lectures provide the
fundaments to a correct interpretation of the presented concepts, but also involve the study of real cases. Practical
classes ability the students to solve practical problems.
Evaluation is performed as following:
i) 2 written tests, 3 mini-tests, and 3 practical home-works extra classes
At the end of the semester, each student can obtain a maximum of 20 values, including the sum of the scores of the
average of 2 written tests, 3 practical works, mini-tests and that results from the attendance
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The minimum score for "frequency" is 6 values
ii) If not obtained the min. of 10 values at the end of semester, the student must attend the final exam (theoretical and
practical)
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Definidos os objectivos, os conteúdos programáticos e a metodologia de ensino da unidade curricular, a articulação
entre a organização das aulas, teóricas e práticas conduz, de uma forma sequencial e sistematizada, à aquisição dos
conhecimentos científicos indispensáveis à formação do aluno, de forma a dotá-lo das competências estabelecidas no
âmbito dos objectivos gerais e específicos da unidade curricular, tendo em vista a aprovação final do aluno.
Sendo o objectivo das aulas teóricas fornecer aos alunos os fundamentos indispensáveis para uma adequada
interpretação físico-matemática dos conceitos envolvidos nos conteúdos programáticos de Resistência dos Materiais
II, visa-se, igualmente, uma sensibilização para questões de aplicação necessária à resolução dos exercícios analíticonuméricos propostos nas aulas práticas. Daí ser essencial a assiduidade às aulas teóricas, noção transmitida aos
alunos no início de cada semestre.
Perante os conhecimentos adquiridos nas teóricas, realizam-se nas aulas práticas exercícios de aplicação referentes a
casos reais da engenharia de estruturas, incentivando à participação activa dos alunos.
A formação nesta unidade curricular é complementada com a realização de ensaios laboratoriais (tracção uniaxial,
flexão e de compressão axial excêntrica-encurvadura) em protótipos de modo a permitir uma visualização directa
sobre os fenómenos físicos em estudo, proporcionando uma mais valia para o conhecimento adquirido pelos alunos.
Está em estudo a necessidade de reintrodução da elaboração de relatórios individuais por ensaio laboratorial, com
nota a adicionar na fórmula de avaliação final.
A metodologia de ensino está orientada para que o aluno, ao longo do semestre, vá apreendendo e aplicando
adequadamente os conhecimentos adquiridos e, embora orientado pela equipa docente, progrida autonomamente.
Desta forma, é dada particular importância à avaliação contínua (como referido em 9 supra) que permite que o aluno
possa, ao longo do semestre, demonstrar as competências adquiridas com o seu trabalho, para que no final do
mesmo seja aprovado de acordo com as regras de avaliação estabelecidas.
Assim, entende-se continuarem a ser fornecidas bases para o dimensionamento de elementos de estruturas em
Engenharia Civil, baseadas na Mecânica dos Sólidos e das Estruturas bem como na Resistência dos Materiais I,
proporcionando métodos práticos de dimensionamento e a formulação de condições de segurança e de rigidez.
A duração e a organização desta Unidade Curricular encontram-se de harmonia com unidades curriculares
equivalentes de outras Universidades Portuguesas e Europeias.
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Defined objectives, syllabus and teaching methodology of the unit, the link between the organization of classes,
theoretical and practical, leads to a systematic and sequential acquisition of scientific knowledge, essential to the
university education of the student, giving him the ability in the context of general and specific objectives of the unit, in
order the student to go over.
Once the purpose of lectures is to provide the students with the necessary fundaments for a proper physicalmathematical interpretation of the concepts involved in the syllabus of Strength of Materials II, the aim is also an
awareness to solve the analytic-numerical issues proposed in practical classes. Hence, it is essential the attendance at
lectures, notion transmitted to the students at the beginning of each semester.
According to the knowledge acquired in lectures, in practical classes are solved exercises related to real cases of
engineering of structures, encouraging the active participation of students.
The training in this course is complemented with the realization of laboratory tests (uniaxial tensile, bending and
eccentric axial compression-buckling) on prototypes to allow direct visualization of physical phenomena under study,
providing an added value to the acquired knowledge by students. It is being studied the desirability of reintroduction of
an individual report for each laboratorial test, with a mark to add in the formula for final evaluation.
The training methodology is guided to the student during the semester in order to continue learning and applying
appropriately the knowledge and, although guided by the teaching team, can himself progress.
Thus, it is particularly important given the continuous evaluation (as referred in paragraph 10) that allows the student
to demonstrate the acquired abilities through his work during the semester, in order he can be approved in accordance
with the evaluation rules.
So, the basis for the design of elements of structures in civil engineering, based on the Mechanics of Solids and
Structures as well as on Strength of Materials, provide practical methods for design and formulation of safety and
stiffness conditions.
The duration and organization of this unit are in line with similar units of other Portuguese and European universities.
3.3.9. Bibliografia principal:
1 Beer, F.P.; Johnston Jr, E. R.; De Wolf, J. T. (2006), Resistência dos
Materiais - Mecânica dos Materiais, 4ª Edição, McGraw-Hill, São Paulo.
2 Hearn, E.J. (1995), Mechanics of Materials, Second Edition, Vols. 1 & 2,
Butterworth Heinemann Ltd, Oxford.
3 Hibbeler, Russel C. (1995), Structural Analysis, Third Edition, Prentice Hall
International, Inc, New Jersey.
4 Litewka, A. (2007), Strength of Materials II - Lectures, DECA, UBI.
5 Massonnet, Ch.; Cescotto, S. (1980), Mécanique des Matériaux, Eyrolles,
Paris.
6 Oliveira, E. R. de Arantes e (1999), Elementos da Teoria da Elasticidade,
Colecção Ensino da Ciência e Tecnologia, IST Press, Lisboa.
7 Santos, Evaristo Pontes dos (1989), Resistência dos Materiais II, EPS,
Porto.
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8 Silva, V. Dias da (2004), Mecânica e Resistência dos Materiais, 3ª Edição,
Zuari, Coimbra.

Anexo IV - Tecnologia da Construção / Building Construction Technology
3.3.1. Unidade curricular:
Tecnologia da Construção / Building Construction Technology
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Luiz António Pereira de Oliveira
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
Miguel Costa Santos Nepomuceno
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
a) Reconhecer as fases de produção de um empreendimento, dos projectos específicos, dos sistemas de gestão de
produção da construção e a importância da regulamentação e normalização na qualidade da produção
b) Compreender a base tecnológica que possibilite a gerência e fiscalização de serviços preliminares da produção de
edifícios
c) 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
d) Ser capaz de planear e controlar as etapas de execução dos subsistemas: subestrutura e superstrutura de um
edifício em betão armado.
e) Ser capaz de planear e controlar a produção de alvenarias e seus revestimentos, bem como de coberturas típicas de
edifícios
3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
a) Recognize the production phases of a project, the specific projects and the management systems of construction
output and the importance of codes and standards in production quality control and construction
b) Understand the technological base that enables the management and supervision of the process of buildings
production
c) Understand the concepts related to the technology of buildings, with emphasis on technological developments.
d) Be able to plan and supervise the execution phases of the subsystems: substructure and superstructure of a
building built with reinforced concrete system
e) Be able to plan and control the production of masonry and its renderings as well as typical buildings roofings.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Princípios gerais da construção.
2. Regulamentos da construção.
3. Serviços preliminares de construção.
4. Produção de Fundações.
5. Tecnologia da construção de estruturas em betão.
6. Construção de Paredes e Divisórias.
7. Revestimentos horizontais e verticais.
8. Construção de coberturas típicas de edifícios.
9. Impermeabilização de pavimentos e coberturas.
3.3.5. Syllabus:
1.General principles of construction.
2.Buildings construction codes.
3.Preliminary construction services.
4.Production of foundations.
5.Technology of concrete structures construction.
6.Construction of walls and partitions.
7.Horizontal and vertical renderings.
8.Typical construction of buildings roofs.
9. Waterproofing of floors and roofs.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular Tecnologia da Construção 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 desenvolver a prática de
planear e controlar a produção de subsistemas que compõem um edifício em estrutura de betão armado.
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 9 dos conteúdos
programáticos) e as competências específicas a desenvolver (Competências (a) a (e) dos objectivos da unidade
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curricular e competências a desenvolver), designadamente:
Os Capítulos 1 e 2 (Princípios gerais da construção - Regulamentos da construção) conferem ao aluno a capacidade
de conhecer as fases de produção de um empreendimento, os projectos específicos, os sistemas de gestão de
produção da construção e a importância da regulamentação e normalização na qualidade da produção (Competência
(a));
- O Capítulo 3 (Serviços preliminares de construção) permite ao aluno ser capaz de compreender a base tecnológica
que possibilita a gerência e fiscalização de serviços preliminares da produção de edifícios (Competência (b)),
- O Capítulo 4 (Produção de Fundações) permite ao aluno ser capaz 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 (Competência (c)).
- O Capitulo 5 (Tecnologia da construção de estruturas em betão) permite ao aluno ser capaz de planear e controlar as
etapas de execução dos subsistemas: subestrutura e superstrutura de um edifício em betão armado. (Competência
(d));
- Os Capítulos 6 a 9 (Construção de Paredes e Divisórias - Revestimentos horizontais e verticais - Construção de
coberturas típicas de edifícios. - Impermeabilização de pavimentos e coberturas) conferem ao aluno a capacidade de
planear e controlar a produção de alvenarias e seus revestimentos, bem como de coberturas típicas de edifícios
(Competência (e)).
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
The syllabus of the curricular unit Building Technology was based on the objectives and competences to be acquired
by the students and it 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 provides to develop the practice to plan and control the
production of subsystems in a reinforced concrete structure building. To provide students with specific competences,
there is a direct correspondence between the content taught in each chapter (Chapters 1 to 9 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 (General Principles of Construction - Buildings construction codes) give to the students the ability
to know the production phases of a project, the specific projects, the systems for production management of
construction and the importance of codes and norms in quality production (Competence(a));
- Chapter 3 (Preliminary Construction Services) allows the student to be able to understand the underlying technology
that enables the management and supervision of preliminaries services of buildings production (Competence (b)),
- Chapter 4 (Production Foundations) allows the student to be able to understand the concepts and information
technology related to building construction, with an emphasis on choice and implementation of a building
infrastructure (Competence (c)).
- Chapter 5 (Technology of concrete structures construction) allows the student to be able to plan and supervise the
execution phases of the subsystems: substructure and superstructure of a reinforced concrete building construction
system. (Competence (d));
- Chapters 6 to 9 (Construction of walls and partitions - Horizontal and vertical renderings - Typical construction of
buildings roofs. - Waterproofing of floors and roofs) give to the students the ability to plan and control the production
of masonry and its coverings, and as typical building roofs (Competence (e)).
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular tem a duração de um semestre lectivo, envolvendo 64 horas de contacto com a equipa
docente, 86 horas de trabalho autónomo e 10 horas para avaliação (total: 160 horas). A aprovação a esta unidade
curricular confere ao formando 6 ECTS.
As aulas estão organizadas em aulas teóricas – T (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 o projeto do estaleiro, a
piquetagem da obra, movimento de terra e o projeto de produção da estrutura de betão armado, da produção da
alvenaria e revestimentos, da produção de coberturas inclinadas e invertidas e da produção do sistema de drenagem
de águas residuais domésticas e águas pluviais).
A avaliação é realizada em duas fases:
- Aprendizagem: a classificação será sob base dos trabalhos práticos e teste teórico-prático
- Exame final
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This one semester course consists of 64 hours of contact with the teaching team, 86 hours of autonomous work and 10
hours for evaluation (total: 160 hours). The course is credited with 6 ECTS.
The course is structured with theoretical classes – T (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 the design of construction site, building
stakeout, earth moving and the project of the reinforced concrete structure production, masonry and rendering
production, pitched and Inverted flat roofs production, domestic sewage and storm water drainage production)
The evaluation is performed in two phases
- Continuous: will be based on practical work and theoretical and practical test
- Final exam
3.3.8. 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 horas (64 horas de contacto
com a equipa docente, 86 horas de trabalho autónomo por parte do aluno e 10 horas para avaliação), foi definida tendo
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por base os objectivos e competências a serem adquiridas pelos alunos, designadamente tendo em conta o volume de
trabalho a realizar quer pelo aluno e pela equipa docente.
A estruturação das aulas faseadas em aulas teóricas – T, onde é feita a exposição dos conceitos teóricos dos
conteúdos programáticos e onde também são apresentados exemplos práticos de técnicas construtivas e métodos de
planeamento de gestão da produção dos subsistemas, e em aulas práticas – PL, 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 conceitos e
métodos permite, de uma forma proporcionada e gradual, que os alunos adquiram as competências necessárias ao
longo do semestre para obter a aprovação.
A duração e a estruturação desta Unidade Curricular enquadram-se dentro do normalmente adoptado em unidades
curriculares equivalentes de outras Universidades Portuguesas e Europeias.
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 à equipa docente ter adquirido as competências julgadas suficientes e
necessárias.

3.3.8. 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, 86 hours of autonomous
work and 10 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 teaching team.
The course is structured with alternated theoretical classes – T, 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.
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 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.
3.3.9. Bibliografia principal:
- Apontamentos do docente para apoio à disciplina (disponibilizados no E-CONTEÚDOS)
- Nunnally, Construction methods and management, Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2004
- R. Chindley.: Building Construction Handbook; Heinmann Newnes, Oxford, 1988.
- F. D. K. Ching and C. Adams, Building Construction Illustrated, John W iley & sons. Inc, USA, 2001
- H. Alves de Azeredo. O Edifício até à sua Cobertura; E. Blucher LTDA, São Paulo, 1987

Anexo IV - Abastecimento e Drenagem de Águas / Water Distribution and Drainage Systems
3.3.1. Unidade curricular:
Abastecimento e Drenagem de Águas / Water Distribution and Drainage Systems
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
António João Carvalho de Albuquerque
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Objectivos:
Proporcionar aos alunos conhecimentos nos domínios do abastecimento de água potável e da drenagem de águas
residuais, que os habilite para o dimensionamento de projectos, o acompanhamento de obras e a exploração de infraestruturas de águas e águas residuais.
Competências:
(a) Domínio da concepção e do dimensionamento de sistemas adutores e de armazenamento de água.
(b) Domínio da concepção, dimensionamento e modelação de redes públicas de distribuição de água.
(c) Domínio da concepção e do dimensionamento de redes públicas de drenagem de águas residuais domésticas.
(d) Compreensão da concepção e do dimensionamento de sistemas prediais de abastecimento de água e de drenagem
de águas residuais.
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3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
Objectives:
To give students the expertise needed for sizing water supply systems and wastewater collection systems, enabling
them to have skills for project and for the management of water supply and wastewater collection systems.
Competences:
(a,b) Domain of the design of public water supply and distribution systems.
(c) Domain of the design of wastewater collection systems.
(d) Understanding of the design of water supply and wastewater collection systems in buildings.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL: Bases quantitativas de projectos de abastecimento de água.
Sistemas de abastecimento de água. Reservatórios. Dimensionamento de condutas adutoras e reservatórios. Órgãos e
acessórios. Estudo económico de sistemas de adução.
2. SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA: Redes ramificadas e malhadas. Traçado em planta e em perfil. Critérios de
dimensionamento. Cálculo de redes pelo método de HardyCross. Acessórios em redes de distribuição. Modelação de
redes utilizando o software EPANET.
3. SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS: Tipos de sistemas. Traçado em planta. Problemas de projecto.
Critérios de dimensionamento hidráulico e sanitário. Traçado em perfil longitudinal. Modelação de redes de drenagem.
4. SISTEMAS PREDIAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS: Concepção geral
de redes prediais. Constituição de uma rede. Critérios de dimensionamento. Ligação à rede pública.
3.3.5. Syllabus:
1. WATER SUPPLY SYSTEMS: Water adduction and water supply systems. Reservoirs. Design criteria for water
adduction systems and reservoirs. Accessories. Economic study of adduction systems.
2. WATER DISTRIBUITION SYSTEMS: Ramified and mesh type networks. Design criteria. Hardy-Cross method.
Accessories. Modeling of water distribution systems using the EPANET software.
3. WASTEWATER COLLECTION SYSTEMS: Types of systems. Design problems. Hydraulic and sanitary design criteria.
Modeling of sewer networks.
4. WATER SUPPLY AND WASTEWATER DRAINAGE SYSTEMS INSIDE BUILDINGS: General conception of water and
wastewater networks. Network components. Design criteria. Connection to the public network.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular Abastecimento e Drenagem de Águas 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.
Os conteúdos programáticos permitem ao aluno o conhecimento da tipologia e funcionamento de redes públicas e
prediais de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais, bem como adquirir bases para o
dimensionamento da maioria dos sues componentes. Podem definir-se as seguintes correspondências entre os
conteúdos programáticos e as competências definidas para o aluno:
- O Capítulo 1 (Sistemas de abastecimento de água potável) confere ao aluno a capacidade de dimensionar condutas
adutoras e reservatórios (Competência (a));
- O Capítulo 2 (Sistemas de distribuição de água) confere ao aluno a capacidade de dimensionar, implantar e estimar
custos de redes ramificadas e malhadas para a distribuição de água, bem como de modelar a rede para verificação dos
critérios de funcionamento (Competência (b));
- O Capítulo 3 (Sistemas de drenagem de águas residuais) confere ao aluno a capacidade de dimensionar, implantar e
estimar custos de redes de drenagem de águas residuais (Competência (c));
- O Capítulo 4 (Sistemas prediais de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais) confere ao aluno a
capacidade de compreender a ligação dos sistemas públicos aos sistemas prediais, bem como dos critérios de
dimensionamento e cálculo dos componentes prediais (Competência (d)).
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
The syllabus of the curricular unit Water Supply and Drainage Systems were defined according to the objectives and
competences to be acquired by the students and are in agreement with the syllabus normally taught in equivalent
courses in other Portuguese and European Universities.
The syllabus allows the student to acquire knowledge of the typology of public and building water supply and
wastewater collection systems, as well as obtaining bases for the design of most of its components. The following
correspondence between program content and skills may be stressed:
- Chapter 1 (Water supply systems) provides the student the ability to design adduction conduits and reservoirs
(Competence (a));
- Chapter 2 (Water distribution systems) ) provides the student the ability to design and to estimate costs for water
supply networks as well as for network modelling (Competence (b ));
- Chapter 3 systems (Wastewater collection systems) provides the student the ability to design and to estimate costs
for sewer networks (Competence (c));
- Chapter 4 (Water supply and wastewater drainage systems inside buildings) provides the student the understanding
of the connection between public and building systems as well as the design criteria for building components design
(Competence (d) ).
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Esta unidade curricular tem a duração de um semestre lectivo, envolvendo 64 horas de contacto com o docente, 86
horas de trabalho autónomo e 10 horas para avaliação (total: 160 horas). A aprovação a esta unidade curricular
confere ao aluno 6 ECTS.
As aulas estão organizadas em componente teórica (T, que inclui a exposição dos conteúdos programáticos,
envolvendo também a apresentação de problemas de pequena dimensão) e componente prática (PL, que envolve a
aplicação dos conteúdos programáticos através da resolução de problemas práticos e da elaboração de dois trabalhos
em grupo: um sobre o dimensionamento de redes de distribuição de água, outro sobre drenagem de águas residuais).
A avaliação é realizada através de um teste de frequência ou exame (50%) e dos trabalhos práticos (50%).
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This curricular unit lasts for one semester course, with 64 hours of contact with the teacher, 86 hours of autonomous
work and 10 hours for evaluation (total: 160 hours). The course is credited with 6 ECTS.
The course is structured in 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 and the
development of two group works: one on water supply systems; other on wastewater collection systems).
The evaluation is performed through a test or exam (50%) and the group works (50%).
3.3.8. 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 horas (64 horas de contacto
com o docente, 86 horas de trabalho autónomo por parte do aluno e 10 horas para avaliação), foi definida tendo por
base os objectivos e competências a serem adquiridas pelos alunos, designadamente tendo em conta o volume de
trabalho a realizar pelo aluno e docente.
A organização das aulas em componente teórica (T), onde é feita a exposição dos conceitos teóricos dos conteúdos
programáticos e onde também são apresentados exemplos práticos de aplicação de pequena dimensão, e
componente prática (PL), onde os alunos aplicam os conceitos teóricos através da resolução de problemas práticos e
desenvolvimento de trabalhos de grupo adequados e ajustados a cada conteúdo programático, permite, de uma forma
proporcionada e gradual, que adquiram as competências necessárias ao longo do semestre para obter a aprovação na
unidade curricular.
A duração e a estruturação desta unidade curricular enquadram-se dentro do normalmente adoptado em unidades
curriculares equivalentes de outras Universidades Portuguesas e Europeias.
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 do 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 no final do semestre ter demonstrado a aquisição de um
mínimo de competências para poder ser admitido a exame final, sendo ainda possível a dispensa deste exame, caso
demonstre ter adquirido as competências julgadas suficientes e necessárias para aprovação na unidade curricular.
3.3.8. 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 teacher, 86 hours of autonomous work and
10 hours 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 the student and the teacher.
The course is organized in theoretical classes (T), where theoretical concepts of the syllabus are taught and some
small practical examples are presented, and practical classes (PL), where students apply the theoretical concepts by
solving practical problems and developing group works 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, to be approved.
The duration of the course and the organizations of the classes are similar with the ones normally adopted in
equivalent courses in other Portuguese and European universities.
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 have demonstrated the acquisition of a minimum of
competences to be admitted to the final exam. If the teacher considers that, in the end of the semester, the student
acquired the minimal necessary and sufficient competences to be proved in the unit, the student is dispensed for the
exam.
3.3.9. Bibliografia principal:
- Manual de Saneamento Básico (MSB2) Abastecimento de Água e Esgoto. Direcção Geral dos Rec. Naturais, Lisboa,
1991.
- Regulamento Geral de Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e Drenagem de Águas Residuais.
Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações, Decreto Regulamentar nº 23/95.
- Textos de apoio fornecidos pelo docente.

Anexo IV - Betão Estrutural I / Structural Concrete I
3.3.1. Unidade curricular:
Betão Estrutural I / Structural Concrete I
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
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Luiz António Pereira de Oliveira
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
Luís Filipe de Almeida Bernardo
Jorge Miguel de Almeida Andrade
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
a) Compreender os modelos de funcionamento das peças de betão armado, enfatizando os aspectos relacionados com
a sua resistência e durabilidade.
b) Compreender os critérios de verificação de segurança para o dimensionamento de elementos de betão armado
c) Compreender a importância das características e propriedades dos materiais betão e aço material no
comportamento do material compósito betão armado
d) Ser capaz de dimensionar elementos de viga e pilar de betão armado aos estados limites últimos
e) Ser capaz de pormenorizar elementos de viga e pilar de betão armado
3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
a) Understand the reinforced concrete elements models, emphasizing the aspects related to its strength and durability.
b) Understand the safety criteria for the reinforced concrete elements design.
c) Understand the importance of the characteristics and properties of concrete and steel in the composite concrete
behaviour.
d) Be capable to design beam and reinforced concrete column in the ultimate limit states.
e) Be able to detail elements of reinforced concrete beam and column
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução: O compósito betão armado. O projecto de betão armado. Análises de elementos lineares. Normas. 2.
Exigências de durabilidade do betão armado: condições ambientais, parâmetros de durabilidade; tempo de vida útil de
projecto; 3. Acções e critérios gerais de verificação de segurança: classificação e combinação de acções; estados
limites; conceito de segurança, critérios de dimensionamento. 4. Materiais: classificação e propriedades do betão;
classificação e propriedades do aço para armaduras ordinárias, comportamento do compósito betão armado. 5.
Dimensionamento de Elementos Lineares aos Estados Limites Últimos: Compressão e tracção simples. Flexão
simples. Flexão composta. Flexão desviada. Esforço transverso. Torção. Encurvadura. 6. Dimensionamento de
elementos reforçados comprimidos. 7. Disposições construtivas de elementos lineares: ancoragens e emendas de
armaduras passivas, armaduras de vigas e pilares, problemas especiais de pormenorização de armaduras
3.3.5. Syllabus:
1: Introduction: the reinforced concrete composite, reinforced concrete structures project, analysis of linear elements,
norms. 2. Durability of Reinforced Concrete: environmental conditions, durability criteria, service life design. 3. Actions
and general requirements to structural safety: classifications and combinations of actions, limit states design
concepts, concepts of safety, design criteria. 4. Materials and design data: properties of structural concrete, properties
of reinforcing steel, the reinforced concrete composite behaviour. 5. Design of linear elements at the ultimate limit
state: compressive and tensile stress, flexural design, design for bending and axial loads, biaxial bent members
section, shear, torsion, slender columns. 6. Design of reinforced elements subject to compression and bending 7.
Requirements for linear elements detailing: anchorage and bars laps, detailing requirements for beams, columns,
special problems and particular reinforcement detailing
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular Betão Estrutural I 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 iniciar a prática do projecto do
betão armado.
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 7 dos conteúdos
programáticos) e as competências específicas a desenvolver (Competências (a) a (e) dos objectivos da unidade
curricular e competências a desenvolver), designadamente:
- Os Capítulos 1 e 2 (Introdução - Exigências de durabilidade do betão armado) permitem ao aluno a compreensão dos
modelos de funcionamento das peças de betão armado, enfatizando os aspectos relacionados com a sua resistência e
durabilidade (Competência (a));
- O Capítulo 3 (Acções e critérios gerais de verificação de segurança) permite ao aluno compreender os critérios de
verificação de segurança para o dimensionamento de elementos de betão armado (Competência (b));
- O Capítulo 4 (Materiais) confere ao aluno a compreensão da importância das características e propriedades dos
materiais betão e aço no comportamento do material compósito betão armado (Competência (c));
- Os Capítulos 5, 6 e 7 (Dimensionamento de Elementos Lineares aos Estados Limites Últimos - Dimensionamento de
elementos reforçados comprimidos - Disposições construtivas de elementos lineares) conferem ao aluno a capacidade
de dimensionar elementos de viga e pilar de betão armado aos estados limites últimos (Competência (d)), bem como a
capacidade de pormenorizar esses elementos (Competência (e)).
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
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The syllabus of the curricular unit Structural Concrete I was based on the objectives and competences to be acquired
by the students and it 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 provides to initiate the practice of reinforced concrete design.
To provide students with specific competences, there is a direct correspondence between the content taught in each
chapter (Chapters 1 to 7 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 (Introduction - Durability of Reinforced Concrete) to enable students to understand the working
models of reinforced concrete elements, emphasizing aspects related to its strength and durability (Competence (a));
- Chapter 3 (Actions and general requirements to structural safety) allows the student to understand the safety criteria
for the reinforced concrete elements design (Competence (b));
- Chapter 4 (Materials) empowers the students to understand the importance of the characteristics and properties of
concrete and steel materials in the behaviour of composite reinforced concrete (Competence (c));
- Chapters 5, 6 and 7 (Design of linear elements at the ultimate limit state - Design of reinforced elements subject to
compression and bending - Requirements for linear elements detailing) give students the ability to design reinforced
concrete beam and columns in the ultimate limit states (Competency (d)), as well as the ability to detailing those
elements (Competence (e)).
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular tem a duração de um semestre lectivo, envolvendo 64 horas de contacto com a equipa
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 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 ao longo do semestre lectivo
- Exame final (com parte teórica e parte prática) para os alunos admitidos
3.3.7. 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 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 throughout the semester
- Final exam (with theoretical and practical part) for admitted students
3.3.8. 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 horas (64 horas de contacto
com a equipa docente, 88 horas de trabalho autónomo por parte do aluno e 8 horas para avaliação), foi definida tendo
por base os objectivos e competências a serem adquiridas pelos alunos, designadamente tendo em conta o volume de
trabalho a realizar quer pelo aluno e pela equipa docente.
A estruturação das aulas faseadas em aulas teóricas – T, onde é feita a exposição dos conceitos teóricos dos
conteúdos programáticos e onde também são apresentados exemplos práticos de aplicação de pequena dimensão, e
em aulas práticas – PL, onde os alunos aplicam os conceitos teóricos através da resolução de problemas práticos
adequados e ajustados a cada conteúdo programático, permite, de uma forma proporcionada e gradual, que os alunos
adquiram as competências necessárias ao longo do semestre para obter a aprovação.
A duração e a estruturação desta Unidade Curricular enquadram-se dentro do normalmente adoptado em unidades
curriculares equivalentes de outras Universidades Portuguesas e Europeias.
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 à equipa docente ter adquirido as competências julgadas suficientes e
necessárias.
3.3.8. 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 teaching team.
The course is structured with alternated theoretical classes – T, where theoretical concepts of the syllabus are taught
and some small practical examples are presented, and practical classes - PL, where students apply the theoretical
concepts by solving practical 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, to be approved.
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 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
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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.

3.3.9. Bibliografia principal:
- Oliveira L, Bernardo L, Apontamentos dos docentes para apoio à disciplina; UBI, 2005 (in e-conteúdos).
- Mosley B, Bungey J, Hulse R, Reinforced Concrete Design to Eurocode 2, Palgrave MacMillan, 2007
- NP EN 1992-1-1, "Eurocódigo 2: Projecto de Estruturas de Betão - Part 1-1: Regras Gerais e Regras para Edifícios,"
Março 2010.
- Montoya P. J. et al,: Hormigón Armado. 15ª EDICIÓN BASADA EN LA EHE-2008. AJUSTADA AL CÓDIGO MODELO Y
AL EUROCÓDIGO EC-2 Editora Gustavo Gili S.A. 660p
- Walther, R. et Miehlbradt,M. Dimensionnement des Structures en Béton: Bases et technologie. Vol. 7. Presses
Polytechniques et Universitaires Romandes, Suisse, 1990

Anexo IV - Direcção e Gestão de Obras / Construction Management
3.3.1. Unidade curricular:
Direcção e Gestão de Obras / Construction Management
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
João Carlos Gonçalves Lanzinha
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
Marisa Sofia Fernandes Dinis de Almeida
José Domingos Martins Coxo
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
A disciplina tem por objectivo promover o conhecimento dos aspectos relativos à direcção e gestão de obras públicas
e particulares, com especial interesse para a prática de actos de engenharia, através da transmissão das seguintes
competências específicas:
a. Ter competências para a direcção e fiscalização de obras públicas e particulares contemplando conhecimentos
relativos à legislação, responsabilidades, organização de projectos, planeamento e gestão de obras e estaleiros.
b. Dominar o planeamento físico e dos recursos humanos e financeiros de uma
obra.
c. Dominar as ferramentas de orçamentação e planeamento de obras
d. Compreender os conceitos e directrizes do plano de segurança de obras de
construção civil.
e. Compreender os conceitos e ferramentas profissionais relacionados com a
gestão e fiscalização da produção de obras de construção civil.
3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
The aim of the discipline is to promote knowledge of aspects relating to construction management, with particular
interest for the practice of acts of engineering, through transmission of the following specific competences:
a. Ability to supervise and to manage public and private works with knowledge of codes, responsibilities, project
organization, planning and construction site supervision.
b. Ability to plan physical, human and financial resources;
c. Ability to perform cost estimation and work scheduling tools;
d. Understand the concepts and rules of construction works safety's plan;
e. Understand the concepts and professional tools related with the management and inspection of construction works;

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1 - Introdução à direcção e fiscalização de obra.
2 - Organização de empresas de construção civil.
3 - Fases de organização de um empreendimento.
4 - Principal legislação de construção civil (Regime jurídico para as empreitadas de obras públicas, Regime de acesso
e permanência na actividade de construção civil e obras públicas, Revisão de preços e Licenciamento de loteamentos
e obras particulares).
5 - Preparação e controlo de obras na óptica do empreiteiro.
6 - Coordenação e fiscalização de obras.
7 - Equipamentos de construção civil.
8 - Organização e instalação do estaleiro.
9 - Planeamento de obras: Programação de trabalhos/planeamento de recursos. Orçamentação. Controlo de custos.
10 - Segurança e saúde – fase de projecto e fase de execução de obra
3.3.5. Syllabus:
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1 - Introduction to Construction Direction and Management
2 - Organization of construction contractors
3 - Project organization phases.
4 - Building codes and legislation.
5 - Preparation and control of works in contractor’s point of view. 6 - Coordination and Inspection of Works.
7 - Equipments for construction sites.
8 - Organization and installations for construction sites
9 – Work planning: work flow and resources scheduling. Cost estimation and control;
10 - Safety and Health - project and work execution phases
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular Direcção e Gestão de Obras foram definidos em função dos
objectivos e competências a serem adquiridos pelos alunos para a prática de actos de engenharia 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 promover o conhecimento dos
aspectos relativos à direcção e gestão de obras que se entende serem necessários para garantir a aproximação à
prática profissional nestes domínios de conhecimento da área da construção. Prevê-se uma especial incidência no
conhecimento das características e especificidades da actividade de construção e seu impacto económico, da
organização das empresas de construção, legislação e procedimentos aplicáveis, organização, planeamento e gestão
de empreitadas e estaleiros de construção e também dos aspectos de segurança nos trabalhos de construção.
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 10 dos conteúdos
programáticos) e as competências específicas a desenvolver (Competências a. a e. dos objectivos da unidade
curricular e competências a desenvolver), designadamente:
- Os Capítulos 1 e 6 (Introdução à direcção e fiscalização de obra; Organização de empresas de construção civil; Fases
de organização de um
Empreendimento; Principal legislação de construção civil; Preparação e controlo de obras na óptica do empreiteiro;
Coordenação e fiscalização de obras) conferem ao aluno a competência para a direcção e fiscalização de obras
públicas e particulares contemplando conhecimentos relativos à legislação, responsabilidades, organização de
projectos, planeamento e gestão de obras e estaleiros. (Competência a.).
- Os Capítulos 7 e 8 (Equipamentos de construção civil e Organização e instalação do estaleiro) conferem ao aluno as
competências para compreender os conceitos e ferramentas profissionais relacionados com a gestão e fiscalização da
produção de obras de construção civil (Competência e.);
- O Capítulo 9 (Planeamento de obras: Programação de trabalhos/planeamento de recursos. Orçamentação. Controlo
de custos) confere ao aluno a capacidade para preparar o planeamento físico e dos recursos humanos e financeiros
de uma obra (Competência b.) bem como a capacidade para utilizar as ferramentas de orçamentação e planeamento de
obras (Competência c.)
- O Capítulo 10 (Segurança e saúde – fase de projecto e fase de execução de obra) confere ao aluno a capacidade de
compreender os conceitos e directrizes do plano de segurança de obras de construção civil (Competência d.);
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
The syllabus of curricular unit, Construction Direction and Management was based in the light of the objectives and
competences to be acquired by the students for the practice of acts of engineering and are related with the syllabus
normally taught in equivalent courses in other Portuguese and European universities.
Related with the objectives of the course, the syllabus promotes knowledge of aspects relating to the direction and
management of works, which are necessary to ensure the approach to professional practice in these fields of
knowledge of the area of construction. A particular focus on knowledge of the characteristics and specificities of the
construction activity and its economic impacts, of the organization of construction companies, legislation and
procedures, organization, planning and management of contracts and of construction sites and also the safety aspects
in construction works.
To provide students with specific competences, there is a direct correspondence between the content taught in each
chapter (Chapters 1 to 10 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 6 (Introduction to construction direction and management; Organization of construction contractors;
Project organization phases; Building codes and legislation; Preparation and control of works in contractor’s point of
view and Coordination and inspection of works) give the student competence to to supervise and to manage public
and private works with knowledge of codes, responsibilities, project organization, planning and construction site
supervision (Competence a.).
Chapters 7 and 8 (Equipments for construction sites and Organization and installations for construction sites) give the
student competence to use the concepts and professional tools related with the management and inspection of
construction works (Competence e.).
Chapter 9 (Work planning: work flow and resources scheduling. Cost estimation and control) gives the student the
ability to plan physical, human and financial resources and to perform cost estimation and work scheduling tools
(Competences b. and c.).
Chapter 10 (Safety and Health - project and work execution phases) gives the student the ability to understand the
concepts and rules of construction works safety's plan (Competence d.).
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular tem a duração de um semestre lectivo, envolvendo 64 horas de contacto com a equipa
docente, 86 horas de trabalho autónomo e 10 horas para avaliação (total: 160 horas). A aprovação a esta unidade
curricular confere ao formando 6 ECTS.
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=7aa6a6b0-c0e6-3331-8211-4ce507637a0b&formId=2360437e-052a-7e62-376d-4ce… 87/182

26/07/2017

NCE/10/01446 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

As aulas estão organizadas em aulas teóricas – T (exposição dos conteúdos programáticos, envolvendo também a
apresentação de problemas de pequena dimensão) e aulas práticas – P (aplicação dos conteúdos programáticos
através da resolução de problemas práticos).
A avaliação é realizada em duas fases:
1. Avaliação contínua: testes individuais onde são abordados os assuntos de um ponto de vista teórico e teóricoprático e realização de trabalhos de grupo ao longo do semestre lectivo.
2. Exame final para os alunos admitidos
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This one semester course consists of 64 hours of contact with the teaching team, 86 hours of autonomous work and 10
hours for evaluation (total: 160 hours). The course is credited with 6 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 – P (application of theoretical concepts to solve practical problems).
Evaluation is performed in two phases:
1. Continuous evaluation: individual tests with theoretical and theoretical-practical questions and team works
throughout the semester.
2. Final exam for admitted students
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A duração de um semestre lectivo para esta unidade curricular, envolvendo um total de 160 horas (64 horas de
contacto com a equipa docente, 86 horas de trabalho autónomo por parte do aluno e 10 horas para avaliação), foi
definida tendo por base os objectivos e competências a serem adquiridas pelos alunos, designadamente tendo em
conta o volume de trabalho a realizar quer pelo aluno quer pela equipa docente.
A estruturação das aulas faseadas em aulas teóricas – T, onde é feita a exposição dos conceitos teóricos dos
conteúdos programáticos e onde também são apresentados exemplos práticos de aplicação de pequena dimensão, e
em aulas práticas – P, onde os alunos aplicam os conceitos teóricos através da resolução de problemas práticos
relativos à organização de projectos e estaleiros e ao planeamento de obras, adequados e ajustados a cada conteúdo
programático, permite, de uma forma proporcionada e gradual, que os alunos adquiram as competências necessárias
ao longo do semestre para obter a aprovação.
A duração e a estruturação desta Unidade Curricular enquadram-se dentro do normalmente adoptado em unidades
curriculares equivalentes de outras universidades portuguesas e europeias.
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 também em equipa com o apoio 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 à equipa docente ter adquirido as
competências julgadas suficientes e necessárias.
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The duration of one academic semester for this curriculum unit, involving a total of 160 hours (64 hours of contact with
the teaching team, 86 hours of autonomous work and 10 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
teaching team.
The course is structured with alternated theoretical classes – T, where theoretical concepts of the syllabus are taught
and some small practical examples are presented, and practical classes - P, where students apply the theoretical
concepts by solving practical problems and search documentation concerning subjects of the organization of projects
and building sites and planning of construction works 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, to
be approved.
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 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. 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.
3.3.9. Bibliografia principal:
1. J. Lanzinha - Apontamentos da Disciplina de Direcção e Gestão de Obras – Formato papel – 10 capítulos - UBI 2007
2. J. Paz Branco. - Manual de Estaleiros de Edifícios, Lisboa, LNEC, 1980 - 3 vols.
3. J. Paz Branco. - Prontuário para o Director de Obra, Queluz, 1995, 2ª Ed. - Edições E.P. Gustave Eifell.
4. J.M. Mota Cardoso - Direcção de Obra - Organização e Controlo , Lisboa, 1985 - Biblioteca AECOPS.
5. Nelson Montes - Coordenação da Execução de Obras , Lisboa, LNEC, 1968 - ITE 2.
6. Stephen Lavender - Management for the Construction Industry , Edinburg, 1996, Logman
7. Luís Fontes Machado - Construção Civil - Manual de Segurança no Estaleiro –– IDICT/AECOPS
8. L.M. Alves Dias e M. Santos Fonseca - Plano de Segurança e de Saúde na construção – IST/IDICT
9. Apontamentos digitais do docente responsável para apoio à unidade curricular (disponibilizados na plataforma de elearning “BlackBoard Academic Suite”)
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Anexo IV - Estruturas I / Structures I
3.3.1. Unidade curricular:
Estruturas I / Structures I
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
João António Saraiva Pires da Fonseca
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
Clemente Martins Pinto
Bruno José Afonso Costa
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Domínio de Método das Forças
Domínio de Linhas de influência
Compreensão de Princípios energéticos
Compreensão de Cálculo automático em computador
Reconhecimento de Análise de segunda ordem
Reconhecimento de Análise plástica
3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
Domain of the Force Method for static indeterminate structures
Domain on influence lines
Understanding Energy principles
Understanding Automatic computer analysis of structures
Recognizing Second order analysis
Recognizing Plastic analysis of structures
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução.
2. Modelação de estruturas reticuladas.
3. Análise de estruturas hiperstáticas pelo Método das Forças.
4. Estruturas articuladas, reticuladas e mistas.
5. Princípios energéticos.
6. Linhas de influência em estruturas hiperstáticas.
7. Análise plástica de estruturas reticuladas.
3.3.5. Syllabus:
1. Introduction.
2. Modeling structures composed of bars.
3. Analysis of static indeterminate structures with the Force method.
4. Trusses, Frames and mixed structures.
5. Energy principles.
6. Influence lines on static indeterminate structures.
7. Plastic analysis of bar-type structures.
3.3.6. 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 de estruturas.
A selecção dos conteúdos teve presente a duração limitada do curso, correspondente a um semestre lectivo e a cerca
de quinze semanas de aulas (45 horas teóricas e 30 horas práticas).
3.3.6. 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 defined above.
The sequence established for the chapters follows the logic of pedagogy, from the generality of the principles, through
the details and concluding with a final synthesis supported by examples of structures.
The selection of contents was conditioned to duration of the course, equivalent to a semester and about fifteen weeks
of classes (75 hours of theoretical and practical lectures).

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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O conteúdo programático da disciplina é apresentado aos alunos em dois tipos de aulas: teóricas e práticas. Existe
ainda a possibilidade de consulta dos docentes, para esclarecimento individual de dúvidas, durante um período de
atendimento de cerca de 3 horas semanais.
As aulas teóricas decorrem em anfiteatro para o conjunto de todos os alunos interessados e destinam-se a: apresentar
os objectivos do processo de ensino aprendizagem; sensibilizar os alunos para o estudo dos temas relacionados;
estimular o interesse pela observação directa de estruturas e pela pesquisa de informação relacionada, quer
bibliográfica, quer na rede; introduzir os conceitos teóricos de forma progressiva; estudo de estruturas exemplares.
As aulas práticas decorrem em salas equipadas com meios audiovisuais, para grupos de cerca de 30 alunos,
destinando-se à resolução acompanhada de exercícios tipo, discussão e esclarecimento individual de dúvidas.
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The syllabus of the course is presented to students in two types of classes: theoretical and practical. There is a
possibility of consultation with teachers, for clarification of individual questions, during a period of about 3 hours a
week.
The lectures take place in the amphitheater for the set of all interested students and are designed to: a) present the
objectives of teaching and learning process; b) call the attention of the students to study the issues, stimulating
interest for direct observation of structures and research related information, whether in literature or within the
internet; c) introduce the theoretical concepts in a progressive, exemplary study of structures.
Practical classes take place in classrooms equipped with audiovisual equipment for groups of about 30 students and
are designed for accompanied solution of typical exercises, individual discussion and clarification of doubts.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Tendo em vista a formação de engenheiros, privilegia-se a aplicação prática dos conceitos em detrimento de
complexas manipulações matemáticas abstractas. Fomenta-se a capacidade de selecção dos aspectos essenciais e
desprezo dos secundários, avaliando sistematicamente a importância relativa de cada parâmetro.
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Having in mind the training of future engineers, the teaching is focused on the practical application of concepts, rather
on abstract complex mathematical manipulations. The ability for selecting the essential parameters and neglecting
secondary aspects is trained by systematical evaluation of the relative importance of each parameter.

3.3.9. Bibliografia principal:
Ghali, A. and Neville, A., “Structural Analysis – A Unified Classical and Matrix Approach”, 1997
Hibbeler, R. C. – “Structural Analysis” – 3rd Edition – Prentice Hall – London 1995

Anexo IV - Vias de Comunicação / Roads
3.3.1. Unidade curricular:
Vias de Comunicação / Roads
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Bertha Maria Batista dos Santos
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
Jorge Humberto Gaspar Gonçalves
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Objectivos:
Introduzir e desenvolver aspectos relacionados com o projecto de vias de comunicação, em especial de estradas,
dotando os alunos dos conhecimentos teóricos e práticos necessários para a análise e escolha de traçados,
concepção e elaboração de projectos de estradas, assim como para as condições de circulação de veículos
rodoviários.
Competências:
(a) Compreensão dos condicionamentos a ter em conta e dos critérios necessários para a análise e escolha de
traçados.
(b) Compreensão das condições de circulação de veículos rodoviários, em particular dos aspectos relacionados com
os conceitos de capacidade e nível de serviço.
(c) Domínio dos conhecimentos teóricos e práticos necessários para a concepção e elaboração de projectos de
estradas (traçado em planta, traçado em perfil longitudinal e traçado em perfil transversal).
(d) Reconhecimento dos aspectos relacionados com o movimento de terras e drenagem rodoviária.

3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
Objectives: to introduce and develop aspects related to communication routes, especially roads, providing to students
the theoretical and practical knowledge and skills needed to perform analysis and selection of road location, analysis
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of road traffic conditions and road project design.
Competencies:
(a) Understanding constraints and criteria for the analysis and selection of road location.
(b) Understanding traffic flow analysis, in particular capacity and level-of-service.
(c) Solid knowledge of theoretical and practical principles of road design (horizontal design, vertical design and crosssection profile).
(d) Recognition of aspects related to earthworks and road drainage.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Generalidades sobre o Projecto de Estradas
2. Análise do Tráfego
3. Previsão do Tráfego
4. Condições de Circulação
5. Traçado em Planta
6. Traçado em Perfil Longitudinal
7. Homogeneidade do Traçado e Coordenação Planta – Perfil
8. Perfil Transversal
9. Movimento de Terras
10. Estudo da Drenagem Rodoviária
3.3.5. Syllabus:
1. Road design: general information
2. Traffic Analysis
3. Traffic Forecast
4. Traffic Flow
5. Horizontal Design
6. Vertical Design
7. Homogeneity and Horizontal and Vertical design Coordination
8. Cross-Section Profile
9. Earthworks
10. Road Drainage
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular Vias de Comunicação 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 introduzir e desenvolver
aspectos relacionados com o projecto de vias de comunicação, em especial de estradas, onde os alunos começam a
adquirir competências neste domínio.
Para dotar os alunos das competências específicas a desenvolver no âmbito da unidade curricular, existe uma
correspondência directa entre os conteúdos de cada capítulo leccionado (Capítulos 1 a 10 dos conteúdos
programáticos) e as competências específicas a desenvolver (Competências (a) a (d) dos objectivos da unidade
curricular e competências a desenvolver), designadamente:
- O Capítulo 1 (Generalidades sobre o Projecto de Estradas) confere ao aluno os conhecimentos necessários para
compreender os condicionamentos a ter em conta e os critérios necessários para a análise e escolha de traçados de
estradas (Competência (a));
- Os Capítulos 2, 3 e 4 (Análise do Tráfego, Previsão do Tráfego e Condições de Circulação) conferem ao aluno os
conhecimentos necessários para compreender as condições de circulação de veículos rodoviários, incluindo a
competência de determinar capacidades e níveis de serviço de estradas (Competência (b));
- Os Capítulos 5, 6, 7 e 8 (Traçado em Planta, Traçado em Perfil Longitudinal, Homogeneidade do Traçado e
Coordenação Planta – Perfil e Perfil Transversal) conferem ao aluno a capacidade de conceber e elaborar projectos de
estradas incluindo os traçados em planta, perfil longitudinal e perfil transversal (Competência (c));
- Finalmente, os Capítulos 9 e 10 (Movimento de Terras e Estudo da Drenagem Rodoviária) conferem ao aluno a
capacidade de reconhecer aspectos relacionados com o movimento de terras e drenagem rodoviária (Competência
(d)).
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
The syllabus of the curricular unit Roads 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 the introduction and development of aspects related to
road project design, where students begin to acquire skills in this area.
To provide students with specific competences, there is a direct correspondence between the content taught in each
chapter (Chapters 1 to 10 of the syllabus) and the competences to develop (Competences (a) to (d) of the objectives of
the curricular unit and competences), in particular through the following matches:
- Chapter 1 (Road design: general information) gives to the student the knowledge needed to understand the
constraints and criteria for the analysis and selection of road location (Competence (a));
- Chapter 2, 3 and 4 (Traffic Analysis, Forecast and Flow) gives to the student the necessary knowledge to understand
traffic flow analysis, including the ability to determine road capacity and service level (Competence (b));
- Chapters 5, 6, 7 and 8 (Horizontal Design, Vertical Design, Homogeneity and Horizontal and Vertical design
Coordination and Cross-Section Profile) gives to the student the ability to conceive and design roads in terms of
horizontal and vertical design and cross-section profile definition (Competence (c));
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- Finally, chapters 9 and 10 (Earthworks and Road Drainage) give to the student the ability to recognize aspects of
earthworks and road drainage (Competence (d));

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular tem a duração de um semestre lectivo, envolvendo 76 horas de contacto com a equipa
docente, 78 horas de trabalho autónomo do estudante e 6 horas para avaliação (total: 160 horas). A aprovação a esta
unidade curricular confere ao formando 6 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 na
resolução de problemas práticos e na elaboração de um pequeno projecto de estrada).
A avaliação é realizada em duas fases:
- Avaliação periódica com teste escrito (com parte teórica e parte prática) e avaliação contínua com dois trabalhos
práticos;
- Exame final (com parte teórica e parte prática) para os alunos admitidos.

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This semester course consists of 76 hours of contact with the teaching team, 78 hours of student autonomous work
and 6 hours for evaluation (total: 160 hours). The course is credited with 6 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
and develop a small road project).
Evaluation is performed in two phases:
- Periodic evaluation with written test (with both theoretical and practical part) and continuous evaluation with two
practical works;
- Final exam (with both theoretical and practical part) for admitted students.

3.3.8. 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 horas (76 horas de contacto
com a equipa docente, 78 horas de trabalho autónomo por parte do aluno e 6 horas para avaliação), foi definida tendo
por base os objectivos e as competências a serem adquiridas pelos alunos, designadamente tendo em conta o volume
de trabalho a realizar quer pelo aluno quer pela equipa docente.
A estruturação das aulas faseadas em aulas teóricas – T, onde é feita a exposição dos conceitos teóricos dos
conteúdos programáticos e onde também são apresentados exemplos práticos de aplicação de pequena dimensão, e
em aulas práticas – PL, onde os alunos aplicam os conceitos teóricos através da resolução de problemas práticos
adequados e ajustados a cada conteúdo programático, assim como na elaboração de um pequeno projecto de estrada,
permite, de uma forma proporcionada e gradual, que os alunos adquiram as competências necessárias ao longo do
semestre para obter aprovação à unidade curricular.
A duração e a estruturação desta Unidade Curricular enquadram-se dentro do normalmente adoptado em unidades
curriculares equivalentes de outras Universidades Portuguesas e Europeias.
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 periódica e 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 à equipa docente ter adquirido as
competências julgadas suficientes e necessárias.
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
This semester course with 160 total hours (76 hours of contact with the teaching team, 78 hours of student
autonomous work and 6 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 teaching team.
The course is structured with alternated theoretical classes – T, where theoretical concepts of the syllabus are taught
and some small practical examples are presented, and practical classes - PL, where students apply the theoretical
concepts by solving practical problems appropriate to each syllabus contents and elaborate a small road project
design. This arrangement of the classes allows students to acquire the competences of the course, in a gradual and
proportionate way throughout the semester, in order to be approved.
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 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
periodic and 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 demonstrate the acquisition of a minimum of
competences to be admitted to the final exam. If the teaching team considers that the student acquired the necessary
and sufficient competences along the semester, the student is dispensed from the exam.
3.3.9. Bibliografia principal:
- Branco, F. e Picado-Santos, L. Vias de Comunicação: Volume I, Departamento de Engenharia Civil da F.C.T. da
Universidade de Coimbra, Coimbra, edição de 2001/2002.
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- Branco, F., Picado-Santos, L. e Capitão, S. Vias de Comunicação: Volume 2, Departamento de Engenharia Civil da
F.C.T. da Universidade de Coimbra, Coimbra, edição de 2001/2002.
- Junta Autónoma de Estradas. Normas de Traçado (P3/94), 1994.
- Instituto de Estradas de Portugal. Manual de Drenagem Superficial em Vias de Comunicação, Almada, 2001.
- Transportation Research Board. Highway Capacity Manual, HCM 2000, TRB National Research Council, Washington
D.C., 2000.
- Figueira, F. Estudo e Concepção de Estradas, Livraria Almedina, Coimbra, 1984.
- França, A. Vias de Comunicação, Associação de Estudantes, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
- O’Flaherty, C. Highway: The Location, Design, Construction & Maintenance of Pavements, 4th edition, 2002.

Anexo IV - Estruturas II / Structures II
3.3.1. Unidade curricular:
Estruturas II / Structures II
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
João António Saraiva Pires da Fonseca
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
Clemente Martins Pinto
Bruno José Afonso Costa
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Domínio de Método dos Deslocamentos
Domínio de Método de Cross
Compreensão de Programas de cálculo automático de estruturas
Compreensão de Método dos elementos finitos
Reconhecimento de Análise não linear
Reconhecimento de Estruturas superficiais e volúmicas

3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
Domain on Displacement method
Domain on “Hardy Cross” Method
Understanding Software for structure analysis
Understanding Finite Element Method
Recognizing Non-linear analysis
Recognizing 2D and 3D structures

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução.
2. Modelação de estruturas reticuladas.
3. Análise de estruturas hiperstáticas pelo Método dos Deslocamentos.
4. Estruturas articuladas, reticuladas e mistas.
5. Programas de cálculo automático de estruturas.
6. Análise de estruturas hiperstáticas pelo Método de Cross.
7. Introdução ao Método dos Elementos Finitos.
8. Análise de 2.a Ordem.
3.3.5. Syllabus:
1. Introduction.
2. Models of frame structures.
3. Analysis of static indeterminate structures utilizing the Displacement method.
4. Trusses, Frames and Mixed structures.
5. Programs for computer analysis of frames.
6. Analysis of static indeterminate structures utilizing the “Cross” method.
7. Introduction to the Finite Element Method.
8. Initiation to second order analysis of frame structures.
3.3.6. 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 de estruturas.
A selecção dos conteúdos teve presente a duração limitada do curso, correspondente a um semestre lectivo e a cerca
de quinze semanas de aulas (45 horas teóricas e 30 horas práticas).
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3.3.6. 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 defined above.
The sequence established for the chapters follows the logic of pedagogy, from the generality of the principles, through
the details and concluding with a final synthesis supported by examples of structures.
The selection of contents was conditioned to duration of the course, equivalent to a semester and about fifteen weeks
of classes (75 hours of theoretical and practical lectures).
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O conteúdo programático da disciplina é apresentado aos alunos em dois tipos de aulas: teóricas e práticas. Existe
ainda a possibilidade de consulta dos docentes, para esclarecimento individual de dúvidas, durante um período de
atendimento de cerca de 3 horas semanais.
As aulas teóricas decorrem em anfiteatro para o conjunto de todos os alunos interessados e destinam-se a: apresentar
os objectivos do processo de ensino aprendizagem; sensibilizar os alunos para o estudo dos temas relacionados;
estimular o interesse pela observação directa de estruturas e pela pesquisa de informação relacionada, quer
bibliográfica, quer na rede; introduzir os conceitos teóricos de forma progressiva; estudo de estruturas exemplares.
As aulas práticas decorrem em salas equipadas com meios audiovisuais, para grupos de cerca de 30 alunos,
destinando-se à resolução acompanhada de exercícios tipo, discussão e esclarecimento individual de dúvidas.
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The syllabus of the course is presented to students in two types of classes: theoretical and practical. There is a
possibility of consultation with teachers, for clarification of individual questions, during a period of about 3 hours a
week.
The lectures take place in the amphitheater for the set of all interested students and are designed to: a) present the
objectives of teaching and learning process; b) call the attention of the students to study the issues, stimulating
interest for direct observation of structures and research related information, whether in literature or within the
internet; c) introduce the theoretical concepts in a progressive, exemplary study of structures.
Practical classes take place in classrooms equipped with audiovisual equipment for groups of about 30 students and
are designed for accompanied solution of typical exercises, individual discussion and clarification of doubts.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Tendo em vista a formação de engenheiros, privilegia-se a aplicação prática dos conceitos em detrimento de
complexas manipulações matemáticas abstractas. Fomenta-se a capacidade de selecção dos aspectos essenciais e
desprezo dos secundários, avaliando sistematicamente a importância relativa de cada parâmetro.
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Having in mind the training of future engineers, the teaching is focused on the practical application of concepts, rather
on abstract complex mathematical manipulations. The ability for selecting the essential parameters and neglecting
secondary aspects is trained by systematical evaluation of the relative importance of each parameter.

3.3.9. Bibliografia principal:
Ghali, A. and Neville, A., “Structural Analysis – A Unified Classical and Matrix Approach”, 1997
Hibbeler, R. C. – “Structural Analysis” – 3rd Edition – Prentice Hall – London 1995
Au, T. & Christiano, P. – “Structural Analysis” – Prentice Hall – London 1987
Tavares, A. Segadães – “Análise Matricial de Estruturas” – LNEC – Lisboa 1973

Anexo IV - Betão Estrutural II / Structural Concrete II
3.3.1. Unidade curricular:
Betão Estrutural II / Structural Concrete II
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Luis Filipe Almeida Bernardo
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
Jorge Miguel de Almeida Andrade
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
A disciplina tem por objectivo complementar a prática do projecto do betão armado, através da transmissão das
seguintes competências:
(a) Ser capaz de dimensionar e pormenorizar lajes de betão armado.
(b) Ser capaz de dimensionar e pormenorizar fundações correntes de betão armado para edifícios.
(c) Ser capaz de dimensionar e pormenorizar consolas curtas, paredes, vigas parede e muros de contenção em betão
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armado.
(d) Compreender os mecanismos de fissuração e os parâmetros que influenciam a deformação de elementos de betão
armado.
(e) Ser capaz de verificar a segurança de elementos de betão armado tendo em conta as exigências de fissuração e
deformação.
3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
The aim of the discipline is to complement the design of reinforced concrete, through the transmission of the following
competences:
(a) Ability to design and detail reinforced concrete slabs.
(b) Ability to design and detail current reinforced concrete foundations.
(c) Ability to design and detail reinforced concrete corbels, walls, deep beams and retaining walls.
(d) Recognize the importance of control cracking and deformation of reinforced concrete elements.
(e) Understanding the cracking mechanism and the parameters that influence the deformation of reinforced concrete
elements.
(f) Ability to verify the safety for the Serviceability Limit States for reinforced concrete elements, being in mind the
control requirements about cracking and deformation.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Dimensionamento e pormenorização de lajes
2. Dimensionamento e pormenorização de fundações correntes
3. Dimensionamento e pormenorização de consolas curtas
4. Dimensionamento e pormenorização de paredes
5. Dimensionamento e pormenorização de vigas parede
6. Dimensionamento e pormenorização de muros de contenção
7. Estados limites de utilização – Fendilhação
8. Estados limites de utilização – Deformação
3.3.5. Syllabus:
1. Design and detail of slabs
2. Design and detail of foundations
3. Design and detail of corbels
4. Design and detail of walls
5. Design and detail of deep beams
6. Design and detail of retaining walls
7. Serviceability Limit States - Cracking
8. Serviceability Limit States – Deformation

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular Betão Estrutural II 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 do betão armado, alargando-a a outras situações correntes e não contempladas na unidade curricular Betão
Estrutural I 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 8 dos conteúdos
programáticos) e as competências específicas a desenvolver (Competências (a) a (e) dos objectivos da unidade
curricular e competências a desenvolver), designadamente:
- O Capítulo 1 (Dimensionamento e pormenorização de lajes) confere ao aluno a capacidade de dimensionar e
pormenorizar lajes de betão armado (Competência (a));
- O Capítulo 2 (Dimensionamento e pormenorização de fundações correntes) confere ao aluno a capacidade de
dimensionar e pormenorizar fundações correntes de betão armado para edifícios (Competência (b));
- Os Capítulos 3, 4, 5 e 6 (Dimensionamento e pormenorização de consolas curtas, Dimensionamento e
pormenorização de paredes, Dimensionamento e pormenorização de vigas parede e Dimensionamento e
pormenorização de muros de contenção) conferem ao aluno a capacidade de dimensionar e pormenorizar consolas
curtas, paredes, vigas parede e muros de contenção em betão armado (Competência (c));
- Os Capítulos 7 e 8 (Estados limites de utilização – Fendilhação e Deformação) conferem ao aluno a compreensão dos
mecanismos de fissuração e dos parâmetros que influenciam a deformação de elementos de betão armado
(Competência (d)), bem como a capacidade de verificar a segurança de elementos de betão armado tendo em conta as
exigências de fissuração e deformação (Competência (e)).
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
The syllabus of the curricular unit Structural Concrete II 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 design of reinforced concrete, by
extending this competence to other cases not covered by the Structural Concrete I course.
To provide students with specific competences, there is a direct correspondence between the content taught in each
chapter (Chapters 1 to 8 of the syllabus) and the competences to develop (Competences (a) to (e) of the objectives of
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the curricular unit and competences), in particular through the following matches:
- Chapter 1 (Design and detail of slabs) gives to the student the ability to design and detail reinforced concrete slabs
(Competence (a));
- Chapter 2 (Design and detail of current foundations) gives to the student the ability to design and detail current
reinforced concrete foundations (Competence (b));
- Chapters 3, 4, 5 and 6 (Design and detail of corbels, Design and detail of walls, Design and detail of deep beams,
Design and detail of retaining walls) gives to the student the ability to design and detail reinforced concrete corbels,
walls, deep beams and retaining walls (Competence (c));
- Chapters 7 and 8 (Serviceability limit states – Cracking and Deformation) gives to the student the ability to recognize
the importance of control cracking and deformation of reinforced concrete elements and the ability to verify the safety
for the Serviceability Limit States for reinforced concrete elements, being in mind the control requirements about the
cracking and deformation (Competence (e));
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular tem a duração de um semestre lectivo, envolvendo 64 horas de contacto com a equipa
docente, 86 horas de trabalho autónomo e 10 horas para avaliação (total: 160 horas). A aprovação a esta unidade
curricular confere ao formando 6 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 ao longo do semestre lectivo
- Exame final (com parte teórica e parte prática) para os alunos admitidos
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This one semester course consists of 64 hours of contact with the teaching team, 86 hours of autonomous work and 10
hours for evaluation (total: 160 hours). The course is credited with 6 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 throughout the semester
- Final exam (with theoretical and practical part) for admitted students
3.3.8. 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 horas (64 horas de contacto
com a equipa docente, 86 horas de trabalho autónomo por parte do aluno e 10 horas para avaliação), foi definida tendo
por base os objectivos e competências a serem adquiridas pelos alunos, designadamente tendo em conta o volume de
trabalho a realizar quer pelo aluno e pela equipa docente.
A estruturação das aulas faseadas em aulas teóricas – T, onde é feita a exposição dos conceitos teóricos dos
conteúdos programáticos e onde também são apresentados exemplos práticos de aplicação de pequena dimensão, e
em aulas práticas – PL, onde os alunos aplicam os conceitos teóricos através da resolução de problemas práticos
adequados e ajustados a cada conteúdo programático, permite, de uma forma proporcionada e gradual, que os alunos
adquiram as competências necessárias ao longo do semestre para obter a aprovação.
A duração e a estruturação desta Unidade Curricular enquadram-se dentro do normalmente adoptado em unidades
curriculares equivalentes de outras Universidades Portuguesas e Europeias.
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 à equipa docente ter adquirido as competências julgadas suficientes e
necessárias.
3.3.8. 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, 86 hours of autonomous
work and 10 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 teaching team.
The course is structured with alternated theoretical classes – T, where theoretical concepts of the syllabus are taught
and some small practical examples are presented, and practical classes - PL, where students apply the theoretical
concepts by solving practical 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, to be approved.
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 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.
3.3.9. Bibliografia principal:
- Apontamentos do docente para apoio à disciplina (disponibilizados no E-CONTEÚDOS)
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- Apontamentos do docente para apoio à disciplina (disponibilizados no E-CONTEÚDOS)
- Ghali, A, and Favre. R. Concrete Structures: stresses and deformations, Spon, 2nd edition, 1994
- Nilson, A and Winter, G. Design of concrete structures, McGraw-Hill, 11 th edition, New York, 1991.
- Favre, R. Jaccoud, J-P., Koprna, M. et Radojicic, A., Dimensionnement des structures en beton – Dalles, murs,
colonnes et fondations, Traité de Génie Civil, Lausanne, 1990.
- Guerrin, A. et Lavaur. A. Traité de Beton Armé, Dunod
- Leonhardt, F. Construções de Concreto, Editora Interciência.
- Arga e Lima. J. Monteiro. V. e Pipa, M. Betão Armado, LNEC
- Park, A. and Gamble G. Reinforced concrete slabs, Wiley, 1991.
- Montoya, Meseguer, Moran, Hormigon Armado, Gustavo Gili, Barcelona
- CEB-FIP MODEL CODE 1990, Comité Euro-International du Béton, Suisse, 1990.
- NP EN 1992-1-1, "Eurocódigo 2: Projecto de Estruturas de Betão - Part 1-1: Regras Gerais e Regras para Edifícios,"
Março 2010.

Anexo IV - Estruturas Metálicas / Metallic Structures
3.3.1. Unidade curricular:
Estruturas Metálicas / Metallic Structures
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
João António Saraiva Pires da Fonseca
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
Afonso Carlos Bonina de Mesquita
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Objectivos de EM:
a) Interpretação da regulamentação vigente
b) Caracterização mecânica de aços e geométrica de secções
c) Condicionantes da estabilidade de pórticos metálicos correntes
d) Classificação de secções metálicas
e) Verificação da segª em elementos sujeitos a esforços de tracção,
flexão, corte, torção, compressão axial e interacção entre esforços:
encurvadura axial e flexo-torsional; dimensionamento plástico e elástico
f) Análise e dimensionatº de ligações metálicas por aparafusamento e
soldadura
Os alunos deverão adquirir as seguintes competências:
g) Interpretar e aplicar o Eurocódigo 3 - Partes 1-1 e 1-8
h) Utilizar propriedades mecânicas dos aços macios; seleccionar secções metálicas tabeladas
i) Seleccionar o tipo de análise estrutural mais adequada para um pórtico
j) Dimensionar secções metálicas fechadas e abertas sujeitas a esforços
mecânicos isolados ou combinados
k) Dimensionar ligações metálicas soldadas e aparafusadas
3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
Objectives of MS:
a) Interpretation of regulation
b) Geometrical and mechanical characterization of steel cross-sections
c) Principal factors that influence the stability of frames
d) Classification of steel sections
e) Verification of the safety in elements submitted to tension, bending, shear,
torque, axial compression and interaction between/among internal forces.
Buckling of a beam-column and lateral buckling on beam
design according to plastic and elastic analysis
f) Analysis and design of joints with bolted and welded connections.
Students should acquire the following abilities:
g) to understand and apply Eurocode 3 - Parts 1-1 and 1-8
h) to select mechanical properties of steels and commercial steel sections
i) to select the type of structural analysis for a beam or frame
j) to design hollow and open steel sections submitted to different internal
forces (isolated or combined)
k) to design joints with bolted or welded connections
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1 Introdução
Estruturas Metálicas (EM): Exemplos
Regulamentação
Critérios gerais de dimensiontº: bases de cálculo
Caracterização mecânica e geométrica dos materiais
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2. Análise de EM
Análise global de EM
Análise de 1ª ordem vs análise de 2ª ordem
Estabilidade da estrutura
Imperfeições
Comportamento das ligações
Classificação de secções
Selecção do tipo de análise
3. Verificação da Segurança de Elementos Estruturais
Tracção
Conceitos gerais de flexão plástica
Flexão e esforço transverso em elemtºs restringidos
Torção
Compressão - Encurvadura
Flexão em elementos não restringidos
Flexão composta
Encurvadura por esfº transverso e cargas concentªs
4. Análise e Dimensionamento de Ligações Metálicas
Introdução
Ligações aparafusadas
Ligações por soldadura
O método das componentes (Resistª vs Rigidez)
Estudo de ligações correntes em EM
Bases de pilares
5. Comportamento do aço a temperaturas elevadas: Projecto ao fogo
3.3.5. Syllabus:
1 Introduction
Steel Structures (SS): Examples
Regulamentation
General criteria: bases of design
Geometrical and mechanical characterization of materials
2. Analysis of SS
Global analysis of SS
Analysis of 1st order vs analysis of 2nd order
Stability of structures
Imperfections
Behaviour of joints
Classification of sections
Selection of analysis type
3. Verification of safety on structural elements. Design
Tension
General concepts on plastic bending
Bending and shear force on restricted beams
Torsion
Compression - Buckling
Bending on unrestricted beams – lateral torsion of beams
Bending with axial compression force
Buckling by shear and concentrated forces
4. Analysis and design of joints
Introduction
Bolted connections
Welded connections
Components method (Strength vs Stiffness)
Study of current connections in SS
Bases of columns
5. Steel behaviour at high temperature: Fire project
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos de Estruturas Metálicas foram definidos em função dos objectivos estabelecidos e das
competências a serem adquiridas pelos alunos, encontrando-se em analogia com os conteúdos leccionados em
unidades curriculares equivalentes de outras Universidades Portuguesas e Europeias.
Em termos de objectivos da unidade curricular, os conteúdos programáticos permitem aprofundar a formação já
adquirida no âmbito da Mecânica Estrutural, dando sequência específica às unidades de Resistência dos Materiais I e
II, bem como de Teoria das Estruturas e Análise Matricial de Estruturas, constituindo, pois, uma unidade essencial
para a possibilidade de elaboração de um projecto de estruturas metálicas na respectiva unidade do 5º ano.
Para dotar os alunos das competências específicas a desenvolver no âmbito desta unidade curricular, existe uma
correspondência directa entre os conteúdos programáticos, (CP) de 1 a 5 do nº 5, em função dos objectivos (a) a (f) do
nº 3 e das competências específicas a desenvolver, (g) a (k) do nº 3, como a seguir se indica:
- O CP1 confere ao aluno a capacidade de identificar diversas tipologias de estruturas metálicas, em função dos
materiais e secções transversais; estabelecer critérios gerais de dimensionamento e bases de cálculo preconizados
no Eurocódigo 3, em articulação com os Eurocódigos 0 e 1 (Competências (g) e (h));
- O CP2 confere ao aluno a capacidade de analisar os factores que influenciam o comportamento de uma estrutura,
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identificando qual o tipo de análise mais adequada a realizar (Competências (h) e (i));
- O CP 3 confere a capacidade de calcular os esforços resistentes dos elementos estruturais pelas fórmulas
estabelecidas no EC3 bem como realizar o dimensionamento das secções quando submetidas a esforços isolados ou
combinados (Competência (j));
- O CP 4 confere a capacidade de analisar diversos tipos de ligações metálicas através do método das componentes e
dimensionar ligações metálicas por soldadura e/ou aparafusamento (Competência (k)).
- O CP 5 confere a capacidade de interpretar o comportamento do aço quando sujeito a temperaturas elevadas bem
como seleccionar diversas opções para protecção ao fogo dos elementos estruturais (Competência (l)).
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
The syllabus of the curricular unit of Steel Structures were defined in relation to targets set and abilities to be acquired
by students and is in analogy with the contents taught in equivalent units to other Portuguese and European
universities.
In terms of objectives of this unit, the syllabus provide a more detailed training in the context of Structural Mechanics,
giving specific sequence to the units of Strength of Materials I and II, as well as to Theory of Structures and Matrix
Analysis of Structures, being an essential unit for the possibility of realization of a steel structures project in the
respective unit on the fifth year.
To provide students with specific abilities to be developed within this unit, there is a direct correspondence between
the syllabus contents (SC) 1 to 5 of paragraph 6, according to the objectives (a) to (f) of paragraph 4 and to develop
specific abilities, (g) to (k) of paragraph 4, as shown below:
- The SC1 gives students the ability to identify several typologies of steel structures depending of materials and crosssections; to establish general criteria of design and basis of calculus that are included in Part 1-1 of EC3 in articulation
with Eurocodes 0 and 1 (Abilities (g) and (h));
- The SC2 gives students the ability to analyse the factors that have influence on the behaviour of a structure,
identifying the most adequate type of analysis to realize (Ability (h) and (i));
- The SC3 confers the ability to determine, according to the established formulas in EC3-1-1, the resistant values of
internal forces of structural elements, as well as to design sections submitted to isolated or combined forces (Ability
(j));
- The SC4 gives the ability to analyse several types of steel joints using the component method, and to design welded
or bolted steel connections (Ability (k)).
- The SC5 confers the ability to interpret the steel behaviour under high temperature as well as to select several
options in order to protect the elements under fire (Ability (l)).
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular semestral de EM inclui 64 h de interacção com a equipa docente, 80 h de trabalho autónomo e 16
h para avaliação (total: 160 horas). A aprovação nesta unidade curricular confere ao aluno 6 ECTS.
O semestre está organizado em aulas teóricas e práticas. As teóricas fornecem fundamentos para a correcta
interpretação dos conceitos, envolvendo também o estudo de casos reais. As práticas habilitam o aluno para a
resolução de problemas.
A avaliação é realizada através de:
i) 1 frequência no final do semestre e 3 trabalhos práticos extra aula.
No final do semestre, o aluno poderá obter um máximo de 20 valores, que inclui a soma das notas do teste escrito, dos
3 trabalhos práticos e da nota que resulta da assiduidade.
A nota mínima para obter “frequência” é 6 valores.
ii) Não obtida a nota mínima de 10 valores no final do semestre, deverá o aluno realizar o exame final (teórico-prático).
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The six-month unit of SS includes 64 h on interaction with teaching team, 80 h of autonomous work and 16 h for
evaluation (total 160 hours). The approval on this unit gives to the student 6 ECTS.
The semester is subdivided into theoretical and practical classes. Lectures provide the fundaments to a correct
interpretation of the presented concepts, but also involve the study of real cases. Practical classes ability the students
to solve practical problems.
Evaluation is performed as following:
i) 1 written test and 3 practical home-works extra classes.
At the end of the semester, each student can obtain a maximum of 20 values, including the sum of the scores of the
written test, of the 3 practical works and that results from the attendance.
The minimum score for "frequency" is 6 values.
ii) If not obtained the minimum of 10 values at the end of semester, the student must attend the final exam (theoretical
and practical).
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Definidos os objectivos, os conteúdos programáticos e a metodologia de ensino da unidade curricular, a articulação
entre a organização das aulas, teóricas e práticas conduz, de uma forma sequencial e sistematizada, à aquisição dos
conhecimentos científicos indispensáveis à formação do aluno, de forma a dotá-lo das competências estabelecidas no
âmbito dos objectivos gerais e específicos da unidade curricular, tendo em vista a aprovação final do aluno.
Sendo o objectivo das aulas teóricas fornecer aos alunos os fundamentos indispensáveis para uma adequada
interpretação físico-matemática dos conceitos envolvidos nos conteúdos programáticos de Estruturas Metálicas, visase, igualmente, uma sensibilização para questões de aplicação necessária à resolução dos exercícios analíticonuméricos propostos nas aulas práticas. Daí ser essencial a assiduidade às aulas teóricas, noção transmitida aos
alunos no início de cada semestre.
Perante os conhecimentos adquiridos nas teóricas, realizam-se nas aulas práticas exercícios de aplicação referentes a
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casos reais da engenharia de estruturas na especialidade de metálicas, incentivando-se à participação activa dos
alunos.
A metodologia de ensino está orientada para que o aluno, ao longo do semestre, vá apreendendo e aplicando
adequadamente os conhecimentos adquiridos e, embora orientado pela equipa docente, progrida de forma autónoma.
Deste modo, é dada particular importância à avaliação contínua (como referido em 9 supra) que permite que o aluno
possa, ao longo do semestre, demonstrar as competências adquiridas com o seu trabalho, para que no final do
mesmo seja aprovado de acordo com as regras estabelecidas para a avaliação.
Como consequência, são fornecidas bases para análise, dimensionamento e verificação da segurança de elementos
de estruturas metálicas correntes proporcionando ao aluno regras de cálculo para a verificação da resistência aos
Estados Limites Últimos (ELU) e aos Estados Limites de Serviço (ELS) de elementos estruturais e estruturas no âmbito
do Eurocódigo 3 (EC3) – EN 1993-1, abordando o Projecto de Estruturas em Aço, designadamente na Parte 1-1: Regras
gerais e regras para edifícios e na Parte 1-8: Ligações metálicas.
A duração e a organização desta Unidade Curricular encontram-se de harmonia com unidades curriculares
equivalentes de outras Universidades Portuguesas e Europeias.
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Defined objectives, syllabus and teaching methodology of the unit, the link between the organization of classes,
theoretical and practical, leads to a systematic and sequential acquisition of scientific knowledge, essential to the
university education of the student, giving him the ability in the context of general and specific objectives of the unit, in
order the student to go over.
Once the purpose of lectures is to provide the students with the necessary fundaments for a proper physicalmathematical interpretation of the concepts involved in the syllabus of Steel Structures, the aim is also an awareness
to solve the analytic-numerical issues proposed in practical classes. Hence, it is essential the attendance at lectures,
notion transmitted to the students at the beginning of each semester.
According to the knowledge acquired in lectures, in practical classes are solved exercises related to real cases of
engineering of structures, in the special case of steel structures, encouraging the active participation of students.
The training methodology is guided to the student during the semester in order to continue learning and applying
appropriately the knowledge and, although guided by the teaching team, can himself progress.
Thus, it is particularly important given the continuous evaluation (as referred in paragraph 10) that allows the student
to demonstrate the acquired abilities through his work during the semester, in order he can be approved in accordance
with the evaluation rules.
So, are presented basis for the analysis, design and verification of safety of current elements of steel structures,
providing to the student the rules of calculation for verification to the ultimate limit sate of strength and to the
serviceability limit state of deformation in the context of Eurocode 3, EN1993-1, Part 1-1 - General rules and rules for
buildings, and Part 1-8, Steel joints.
The duration and organization of this unit are in line with similar units of other Portuguese and European universities.
3.3.9. Bibliografia principal:
1 CEN, Eurocode 3 - Design of steel structures, Part 1-1: General rules and
rules for buildings, ENV 1993-1-1, 2005
2 CEN, Eurocode 3 - Design of steel structures, Part 1-8: Design of joints,
ENV 1993-1-8, 2005
3 Chen, W.F. & Lui, E.M., Structural stability - Theory and implementation,
Elsevier, NY, 1987
4 Faella, C., Piluso, V. and Rizzano, G., Structural steel semirigid
connections: theory, design and software. CRC Press LLC, 2000
5 Hirt, M. A. and Bez, R. – Construction Métallique, Notions Fondamentales
et Méthodes de Dimensionnement, Traite de Génie Civil, vol. 10, PPUR,
Lausanne, 1996
6 Reis, A e Camotim, D, Estabilidade Estrutural, McGraw-Hill-Portugal,
Lisboa, 2000
7 Simões, RAD, Manual de Dimensionamento de Estruturas Metálicas,
Editor A. Lamas, CMM, 2ª Ed., Coimbra, 2007
8 Simões da Silva, LAP e Gervásio, H, Manual de Dimensionamento de
Estruturas Metálicas – métodos avançados, A. Lamas, CMM –
Coimbra, 2007

Anexo IV - Hidrologia e Recursos Hídricos / Hydrology and Water Resources
3.3.1. Unidade curricular:
Hidrologia e Recursos Hídricos / Hydrology and Water Resources
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Cristina Maria Sena Fael
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
Isabel Maria da Conceição Gonçalves Falorca
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
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Objectivos:
Proporcionar aos alunos conhecimentos que os habilitem à prática de projecto nas áreas de hidrologia das águas
superficiais e da drenagem de águas pluviais em meio urbano.
Competências:
(a) Domínio do dimensionamento de obras de drenagem de águas pluviais
(b) Compreensão dos conceitos dos recursos hídricos, disponibilidades e necessidades
(c) Domínio do processo de escoamento numa bacia hidrográfica, bem como do seu comportamento hidrológico
(d) Domínio da avaliação de caudais de ponta de cheia e respectivos hidrogramas
3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
Objectives:
Provide students with knowledge to enable to practice design in the surface water hydrology and stormwater drainage
in urban areas.
Competences:
(a) Ability of the design of urban stormwater drainage systems
(b) Knowledge on the concepts of water resources, availability and needs
(c) Ability of the flow process in a drainage basin, as well as its hydrologic behaviour
(d) Ability of the evaluation of peak flood discharge and flood hydrographs
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. RECURSOS HÍDRICOS: Ciclo hidrológico. Águas superficiais e subterrâneas. Obras e sistemas para transformar
recursos hídricos potenciais em disponíveis. Prejuízos causados pela água e seu controlo. Água em Portugal.
Mudanças climáticas. Legislação.
2. HIDROLOGIA: Processo de escoamento. Factores de escoamento. Balanço Hidrológico. Precipitação. Escoamento.
Avaliação do escoamento anual em bacias hidrográficas, a partir de elementos climáticos. Cheias em rios
3. HIDROLOGIA URBANA: Concepção e constituição de sistemas de drenagem de águas pluviais. Cálculo de caudais
pluviais. Bacias de detenção. Dimensionamento hidráulico de colectores.
3.3.5. Syllabus:
1. WATER RESOURCES: Hydrologic cycle. Runoff and groundwater. Systems to transform potential water resources
into available water resources. Damages caused by water and its control. Water in Portugal. Climate changes and
water resources in the 21th century. Legislation
2. HYDROLOGY: Runoff process. Factors affecting the runoff. Hydrologic Budget. Precipitation. Streamflow. Evaluation
of annual streamflow in drainage basins based on climate parameters. Floods
3. URBAN HYDROLOGY: Conception and constitution of stormwater drainage systems. Computation of stormwater
discharges. Detention basins. Hydraulic design of drainage conduits.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular de Hidrologia e Recursos Hídricos 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.
Para dotar os alunos das competências específicas a desenvolver no âmbito desta unidade curricular, existe uma
correspondência entre os conteúdos de cada capítulo leccionado (Capítulos 1 a 3 dos conteúdos programáticos) e as
competências específicas a desenvolver (Competências (a) a (d) dos objectivos da unidade curricular e competências
a desenvolver), designadamente:
- O Capítulos 1 (Recursos Hídricos) confere ao aluno a compreensão dos conceitos dos recursos hídricos,
disponibilidades e necessidades (Competência (b));
- O Capítulos 2 (Hidrologia) confere ao aluno o domínio do processo de escoamento numa bacia hidrográfica, bem
como do seu comportamento hidrológico e da avaliação de caudais de ponta de cheia e respectivos hidrogramas
(Competências (c) e (d));
- O Capítulo 3 (Hidrologia Urbana) confere ao aluno o domínio do dimensionamento de obras de drenagem de águas
pluviais (Competência (a)).
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
The syllabus of the curricular unit of Hydrology and Water Resources were established 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.
To provide students with specific competences, there is a direct correspondence between the content taught in each
chapter (Chapters 1 to 3 of the syllabus) and the competences to develop (Competences (a) to (d) of the objectives of
the curricular unit and competences), in particular through the following matches:
- Chapter 1 (Water Resources) gives to the student the knowledge on the concepts of water resources, availability and
needs (Competence (b));
- Chapter 2 (Hydrology) gives to the student the ability of the flow process in a drainage basin, as well as its hydrologic
behavior and the evaluation of peak flood discharge and flood hydrographs (Competence (c) and (d));
- Chapter 3 (Urban Hydrology) gives to the student the ability of the design of urban stormwater drainage systems
(Competence (a)).
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Esta unidade curricular tem a duração de um semestre lectivo, envolvendo 64 horas de contacto com a equipa
docente, 86 horas de trabalho autónomo e 10 horas para avaliação (total: 160 horas). A aprovação a esta unidade
curricular confere ao formando 6 ECTS.
As horas de contacto estão organizadas do seguinte modo:
- Um total de 32 horas de aulas teóricas (T), onde é feita a exposição dos conteúdos programáticos.
- Um total de 32 Horas de aulas práticas (PL), onde é feita a aplicação dos conteúdos programáticos através da
elaboração de dois trabalhos orientados acompanhados pelo docente.
A avaliação é realizada em duas fases:
- Avaliação contínua: inclui dois testes (teórico e prático) e dois trabalhos orientados realizados ao longo do semestre
lectivo.
- Exame final: inclui um exame (teórico e prático) e dois trabalhos orientados ao longo do semestre lectivo, para os
alunos admitidos.
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This curricular unit lasts for one semester course, with 64 hours of contact with the teaching team, 86 hours of
autonomous work and 10 hours for evaluation (total: 160 hours). The course is credited with 6 ECTS.
The contact hours are organized as follows:
- A total of 32 hours of theoretical lessons (T), where is made the exposure of syllabus.
- A total of 32 hours of practical lessons (PL), where is made the application of syllabus through the elaboration of two
oriented works accompanied by the lecturer.
Evaluation is performed in two phases:
- Continuous evaluation: includes two tests (theoretical and practical) and two orientated works performed during
academic semester.
- Final exam: includes one test (theoretical and practical) and two oriented works performed during academic
semester, for admitted students.
3.3.8. 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 horas (64 horas de contacto
com o docente, 86 horas de trabalho autónomo por parte do aluno e 10 horas para avaliação), foi definida tendo por
base os objectivos e competências a serem adquiridas pelos alunos, designadamente tendo em conta o volume de
trabalho a realizar quer pelo aluno, quer pela equipa docente.
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. Esta estruturação permite que os alunos adquiram nas aulas teóricas os conceitos
e as competências necessárias no plano teórico e que imediatamente exercitem e aprofundem essas competências
nas aulas práticas de projecto que se seguem.
A duração e a estrutura desta unidade curricular são similares àquelas adoptadas em unidades curriculares
equivalentes de outras Universidades Portuguesas e Europeias. 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.
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The duration of one academic semester for this curricular unit, involving a total of 160 hours (64 hours of contact with
the teacher team, 86 hours of autonomous work by the student and 10 hours for evaluation), was set based on the
objectives and competences to be acquired by students, taking into account the volume of work to be carried out
either by the student or teacher.
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. This structuring allows students to acquire in theoretical lessons the concepts and competences
necessary and immediately exercise and develop these skills in practical project classes that follow.
The length and structure of this curriculum unit are similar to those adopted in equivalent curricular units of other
Portuguese and European Universities. 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.
3.3.9. Bibliografia principal:
- Apontamentos do docente para apoio à disciplina (disponibilizados no E-CONTEÚDOS).
- Folhas das cadeiras de Hidráulica Aplicada e de Saneamento Ambiental II, Associação de Estudantes do IST.
- Lencastre, A. e Franco, M. (1992). Lições de Hidrologia, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa.
- Chow, V.T. (1964). Handbook of Applied Hydrology, McGrawHill, New York.
- Maidment, D. (1993) Applied hydrology. McGrawHill, New York
- Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais

Anexo IV - Mecânica dos Solos II / Soil Mechanics II
3.3.1. Unidade curricular:
Mecânica dos Solos II / Soil Mechanics II
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3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Luis José Andrade Pais
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
O diplomado deverá nesta unidade curricular ser capaz de usar o conhecimento fundamental definidos nos objectivos:
1- Domínio nos estados de tensões e deformação dos solos;
1 - Domínio da consolidação dos solos;
2 - Domínio da resistência ao corte dos solos;
3 - Domínio da determinação dos impulsos provocados pelo solo sobre muros de suporte rígidos, em condições
estáticas e sísmicas.

3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
The graduate of this course should be able to use fundamental knowledge to the objectives defined:
1 - Domain on states of stress and strain in soils;
2 - Domain on the shear strength;
3 - Domain on the consolidation theory;
4 - Domain on the lateral earth pressure and application to retaining walls (statically and seismically evaluation).

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1- Estados de tensão e extensão nos solos (incrementos de tensões, relação entre o estado das tensões e das
extensões, caminhos de tensões e extensões); 2 - Resistência ao corte dos solos (teorias de rotura; determinação
laboratorial, relações tensão-deformação-dilatância, conceito de estado critico); 3 - Compressibilidade e consolidação
(mecanismo de deformação – assentamentos, determinação laboratorial de relações tensão-deformação e de
velocidades de deformação, estimativa do tempo de assentamento por consolidação, consolidação secundária,
técnicas de aceleração da consolidação; 4 - Impulsos sobre estruturas de suporte rígidas (estruturas que interactuam
com o solo, estados de equilíbrio limite, coeficientes de impulso e deformações associadas, impulsos activos e
passivos, ponto de aplicação, condições sísmicas; 5 - Introdução à dinâmica dos solos (propriedades dinâmicas dos
solos, liquefacção dos solos).
3.3.5. Syllabus:
1- States of stress and strain in soils (increments of stress and strain; relationships between states of stress and strain
and stress paths); 2 - Shear strength of soil (theories of failure, laboratory determination, stress-strain-dilatancy
relations; critical state concept); 3 - Compressibility and consolidation (deformation mechanism - settlements;
laboratory determination of stress-strain behaviour and strain rates, estimated time of settlement by consolidation,
secondary consolidation, consolidation acceleration techniques); 4 - Lateral earth pressure and application to retaining
walls (structures that interact with the soil; limit states of equilibrium; lateral earth pressure and associated
deformation, active and passive earth pressure, application point, for seismic analysis); 5 - Introduction to soil
dynamics (dynamic properties of soils, soil liquefaction).
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular Mecânica dos Solos II 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.
O solo é um material usado em vários projectos de engenharia civil e suporta fundações estruturais, pelo que os
Engenheiros Civis devem estudar as propriedades do solo, capacidade de drenagem da água, compressibilidade,
resistência ao corte e capacidade de carga. A resposta dos solos, em termos de deformações às tensões induzidas,
torna importante definir a resistência deste, a partir da qual o solo tende para deformações infinitas, considerando o
escoamento em meio poroso da massa de água existente no maciço. A mecânica dos solos é um ramo da ciência que
estuda as propriedades físicas dos solos e do comportamento mecânico de massas de solo sujeitas a vários tipos de
tensões induzidas. O objectivo concentra-se no comportamento mecânico de solos saturados e julga-se oferecer o
desenvolvimento de ideias fundamentais do comportamento mecânico do solo, observando a resposta da argila e da
areia e a aproximação às teorias de estado crítico. Assim, forma-se a base de métodos racionais de projectos. Traz-se
para a discussão nos momentos próprios as ideias de resistência de Mohr-Coulomb e de consolidação de Terzaghi e
de forma a tornarem-se familiares.
O diplomado nesta unidade curricular de Mecânica dos Solos II deverá dominar o comportamento mecânico deste
material e ser capaz de usar os conhecimentos fundamentais definidos nos objectivos: i) domínio nos estados de
tensões e extensão dos solos, ii) domínio da consolidação dos solos, iii) domínio da resistência ao corte dos solos; iv)
Domínio da determinação dos impulsos provocados pelo solo sobre muros de suporte rígidos, em condições estáticas
e sísmicas. Com estas competências adquiridas, conhecer o solo como um material de construção ou de fundação.
O conhecimento e a compreensão do programa permitem ter uma análise crítica dos problemas e soluções nos
domínios de aplicação da mecânica dos solos. Estas competências adquiridas serão ainda uma ferramenta essencial
na aplicação prática a problemas de dimensionamento geotécnico.
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3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
The syllabus of the course of Soil Mechanics I were defined in relation to the objectives and competencies to be
acquired by students and fall within the content typically taught in equivalent courses in other Portuguese and
European universities.
Soil is a material used in various civil engineering projects and supports structural foundations, so civil engineers
should study the soil properties, water drainage, compressibility, shear strength and load capacity. The response of
soils in terms of deformation from induced stress, makes important define the strength of the soil from which the
deformation tends to infinite, considering the water flow of the soil mass. The soil mechanics is a science that studies
the physical properties of soils and the mechanical behavior of soil masses subjected to various kinds of induced
stress. The objective focuses on the mechanical behaviour of saturated soils and it is thought to offer the development
of fundamental ideas of the mechanical behaviour of soil, observing the response of clay and sand and approach to
the critical state theories. Thus, they form the basis of rational projects methods. In the appropriate time they are
brought into discussion the ideas of Mohr-Coulomb resistance and Terzaghi consolidation and in order to become
familiar.
The graduate of this course should be able to use fundamental knowledge defined in the objectives: i) domain of states
of stress and strain in soils, ii) domain of compressibility and consolidation, iii) domain of shear strength of soil, iv)
domain in the calculation of lateral earth pressure applied to retaining walls, v) Introduction to soil dynamics
(determination of dynamic properties of soils, soil liquefaction). The student is then able to perform work, and with the
acquired skills know the soil as a construction or foundation material. Knowledge and understanding of the program
allow to have a critical analysis of problems and solutions in the areas of soil mechanics application. These acquired
skills will also be an essential tool in the practical application to geotechnical problems.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular tem a duração de um semestre lectivo, envolvendo 64 horas de contacto com a equipa
docente, 86 horas de trabalho autónomo e 10 horas para avaliação (total: 160 horas). A aprovação a esta unidade
curricular confere ao formando 6 ECTS.
As aulas estão organizadas em aulas teóricas – T (exposição dos conteúdos programáticos, envolvendo também a
apresentação de problemas de pequena dimensão), aulas práticas – PL (aplicação dos conteúdos programáticos
através da resolução de problemas práticos e de prática laboratorial - ensaios laboratoriais em solos).
A avaliação é realizada em duas fases:
- Avaliação contínua: testes teórico-práticos e protocolos dos ensaios laboratoriais realizados durante o semestre.
- Exame final (com parte teórica e parte prática) para os alunos admitidos
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This one semester course consists of 64 hours of contact with the teaching team, 86 hours of autonomous work and 10
hours for evaluation (total: 160 hours). The course is credited with 6 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
and laboratory experiments).
Evaluation is performed in two phases:
- Continuous evaluation: theoretical and practical tests and protocols of the laboratory tests performed throughout the
semester.
- Final exam (with theoretical and practical part) for admitted students

3.3.8. 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 duração de um semestre lectivo desta unidade curricular envolvendo um total de 160 horas (64 horas de contacto
com a equipa docente, 86 horas de trabalho autónomo por parte do aluno e 10 horas para avaliação), foi definida tendo
por base os objectivos e competências a serem adquiridas pelos alunos, designadamente tendo em conta o volume de
trabalho a realizar quer pelo aluno e pela equipa docente.
A estruturação das aulas faseadas em aulas teóricas – T, onde é feita a exposição dos conceitos teóricos dos
conteúdos programáticos e onde também são apresentados exemplos práticos de aplicação de pequena dimensão,
em aulas práticas – PL, os alunos aplicam os conceitos teóricos através da resolução de problemas práticos
adequados e ajustados a cada conteúdo programático, e o uso de equipamentos de laboratório para obtenção de
resultados, permitem, de uma forma proporcionada e gradual, que os alunos adquiram as competências necessárias
ao longo do semestre.
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 à equipa docente ter adquirido as competências julgadas suficientes e
necessárias.
3.3.8. 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.
This one semester course with 160 total hours (64 hours of contact with the teaching team, 86 hours of autonomous
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work and 10 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 teaching team.
The course is structured with alternated theoretical classes – T, where theoretical concepts of the syllabus are taught
and some small practical examples are presented, practical classes - PL, where students apply the theoretical
concepts by solving practical problems appropriate to each syllabus contents and using laboratory equipment for data
acquisition and soil mechanical parameters. 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. 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.
3.3.9. Bibliografia principal:
Matos Fernandes, M (2006). Mecânica dos Solos - Vol. I e Vol. II - (FEUP), ISBN. 972-752-086-3
Lambe, T.W., Whitman, R.V. (1979). “Soil Mechanics, SI version.” (edt) J. Wiley, ISBN: 0-471-80792-3
Das, Braja M. (1987). “Advanced Soil Mechanics.” (edt) Mcgraw-Hill, ISBN: 0-07-Y66237-1.
Folque, F. (1987). “Introdução à Mecânica dos Solos.” (edt) LNEC
Terzaghi, K. (1943). “Theoretical Soil Mechanics”. (edt) J. Wiley
Copper, P.L.; Cassie, W.F., Geddes, J.P. (1980). “Problems in engineering soils.” 3th edt, E & F.N. Spon, London.

Anexo IV - Betão Pré-esforçado / Prestressed Concrete
3.3.1. Unidade curricular:
Betão Pré-esforçado / Prestressed Concrete
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
João António Saraiva Pires da Fonseca
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
Marcin Michal Górski
Clemente Martins Pinto
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
a) Compreensão princípios fundamentais do betão pré-esforçado;
b) Compreensão de materiais, métodos e técnicas para aplicação de pré-esforço e injecção de bainhas;
c) Domínio do projecto de estruturas simples em betão pré-esforçado, incluindo vigas contínuas;
d) Domínio da fiscalização da construção de elementos e estruturas de betão
pré-esforçado.
3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
a) Understanding the basic principles of prestressed concrete;
b) Understanding materials, methods and techniques for applying prestress;
c) Domain on the design of simple prestressed concrete structures, including continuous beams;
d) Domain on the construction supervision of concrete prestressed structures.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução.
2. Conceitos fundamentais.
3. Perdas de préesforço.
4. Dimensionamento de vigas isostáticas préesforçadas.
5. Verificação da segurança.
6. Zonas de ancoragem.
7. Estruturas hiperstáticas.
3.3.5. Syllabus:
1. Introduction.
2. Fundamentals.
3. Prestress losses.
4. Design of static determinate beam-type prestressed structures.
5. Verification of safety conditions.
6. Anchorage zones.
7. Static indeterminate prestressed structures.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
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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 (primeira parte) para o pormenor dos detalhes (segunda parte) e concluindo com uma síntese final
apoiada em exemplos de estruturas (terceira parte).
A selecção dos conteúdos teve presente a duração limitada do curso, correspondente a um semestre lectivo e a cerca
de quinze semanas de aulas (45 horas teóricas e 30 horas práticas).
3.3.6. 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 defined above.
The sequence established for the chapters follows the logic of pedagogy, from the generality of the principles (first
part), through the details (second part) and concluding with a final synthesis supported by examples of structures
(third part).
The selection of contents was conditioned to duration of the course, equivalent to a semester and about fifteen weeks
of classes (75 hours of theoretical and practical lectures).

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O método de ensino apoia-se fundamentalmente na análise de exemplos, quer sob o ponto de vista dos esforços e
deslocamentos quer sob os pontos de vista da concepção das estruturas.
Nas aulas teóricas são introduzidos os conceitos gerais e “espicaçada” a curiosidade dos alunos sobre a matéria.
Para a compreensão do significado físico das grandezas envolvidas recorre-se sempre que possível a analogias e a
modelos de escoras e tirantes, que permitam uma visualização de conjunto.
São utilizados meios audiovisuais de apoio.
Nas aulas práticas começa-se por fomentar o contacto dos alunos com ancoragens, cordões e barras de aço
disponíveis para manuseamento directo no laboratório de estruturas. As matérias são agrupadas em cinco trabalhos
práticos de resolução individual obrigatória. Incentiva-se a escrita manual de relatórios, para reduzir o tempo gasto em
aspectos meramente formais.
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching method is primarily based on the analysis of examples, from the point of view of forces and
displacements, with insights on the design of structures.
The general concepts are introduced in the theoretical lectures, stimulating the attention and the curiosity of the
students about the matter.
To understand the physical meaning of the involved entities, strut-and-tie models are used whenever possible,
allowing a view of the structure as a whole.
Media are used for lecture support.
In practical classes the students start getting contact with anchors, strands and steel bars available for direct handling
in the laboratory. The practical exercises are grouped into five worksheets to be solved individually along the
semester. Handwriting reports is encouraged to reduce the time spent on purely formal issues.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Tendo em vista a formação de engenheiros, privilegia-se a aplicação prática dos conceitos em detrimento de
complexas manipulações matemáticas abstractas. Fomenta-se a capacidade de selecção dos aspectos essenciais e
desprezo dos secundários, avaliando sistematicamente a importância relativa de cada parâmetro.
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Having in mind the training of future engineers, the teaching is focused on the practical application of concepts, rather
on abstract complex mathematical manipulations. The ability for selecting the essential parameters and neglecting
secondary aspects is trained by systematical evaluation of the relative importance of each parameter.
3.3.9. Bibliografia principal:
- Naaman, Antoine, “Prestressed Concrete Analysis and Design Fundamentals”, 2004
- Lin, T.Y. and Burns, Ned H., “Design of Prestressed Concrete Structures”
- Nawy, Edward G., “Prestressed Concrete: A fundamental Approach”, Prentice Hall, 2002
- Nilson, Arthur H. and Darwin, David, “Design of Prestressed Concrete” McGrawHill 1997
- W alther, Rene and Miehlbrandt, Manfred, “Dimensionnement des Structures en Beton”

Anexo IV - Dinâmica e Engenharia Sísmica / Dynamic and Seismic Engineering
3.3.1. Unidade curricular:
Dinâmica e Engenharia Sísmica / Dynamic and Seismic Engineering
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3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Luís Filipe Almeida Bernardo
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
Bruno José Afonso Costa
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
A disciplina apresenta como objectivo principal habilitar os alunos com conhecimentos que lhes permitam abordar
correctamente e com eficácia a análise dinâmica e o projecto sísmico de estruturas de engenharia civil.
Para o efeito, os alunos deverão no final da formação ser capazes de:
a)compreender as formulações básicas de análise de sistemas lineares sob acções dinâmicas com carácter
determinístico;
b)conhecer conceitos e procedimentos básicos relativos à análise dinâ-mica experimental;
c)aplicar métodos ao estudo do comportamento dinâmico de estruturas;
d)conhecer as metodologias e aparelhos que permitem controlar o com-portamento dinâmico;
e)perceber quais os princípios que estruturam a regulamentação em vigor que define as regras para o
dimensionamento sísmico;
f)utilizar as disposições legais previstas nos códigos vigentes para a avaliação da resposta sísmica de estruturas;
g)conhecer os princípios subjacentes a uma correcta concepção de estruturas face à acção sísmica.
3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
The course's main goal is to acquaint students with the relevant knowledge concerning dynamic analysis and seismic
design for civil engineering structures.
For this purpose, at the end of training students should be able to:
a)understand the basic formulations for linear systems under deterministic dynamic excitation;
b)know fundamental concepts and procedures on experimental dynamic analysis;
c)apply structural dynamic methods in the behavior analysis of struc-tures;
d)know the methodologies and devices that allow to control the dynamic behavior of a structure;
e)understand which are the guiding principles of the present codes ad-dressing the rules for seismic design;
h)use the legal dispositions contemplated by the codes for assessing the seismic behavior of structures, namely those
established by the Portugues codes RSA & REBAP and Eurocodes 8 & 2;
f)know the basic principles towards a proper design of structures sub-jected to seismic actions (seismic resistant
structures).
3.3.5. Conteúdos programáticos:
Parte A: Dinâmica de estruturas
1. Introdução à análise dinâmica de estruturas;
2. Sistemas de um grau de liberdade;
3. Avaliação numérica da resposta dinâmica;
4. Sistemas com dois graus de liberdade;
5. Dissipadores de vibração e amortecedores;
6. Sistemas com vários graus de liberdade;
7. Sistemas contínuos;
8. Identificação dinâmica experimental.
Parte B: Engenharia Sísmica
9. Filosofia do projecto sismo-resistente;
10. Técnicas de engenharia para melhorar a capacidade resistente dos edi-fícios aos sismos;
11. Resposta de sistemas de um grau de liberdade a sismos;
12. Resposta de sistemas com vários graus de liberdade a sismos;
13. Dimensionamento directo de acordo com o RSA e o EC8;
14. Dimensionamento por capacidade resistente (capacity design);
15. Métodos de controlo ou de verificação do desempenho sísmico;
16. Projecto sísmico de acordo com o EC8: princípios gerais.
3.3.5. Syllabus:
Part A: Structural Dynamics
1. Introduction to structural dynamic analysis;
2. Single-degree-of freedom systems;
3. Numerical evaluation of dynamic response;
4. Two-degree-of freedom systems;
5. Vibration absorbers and dampers;
6. Multi-degree-of freedom systems;
7. Continuous systems;
8. Experimental dynamic identification.
Parte B: Seismic Engineering
9. Earthquake resistant design philosophy;
10. Engineering techniques for improving earthquake resistance of buildings;
11. Response of SDOF systems to earthquakes;
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12. Response of MDOF systems to earthquakes;
13. Direct dimensioning according to RSA and EC8;
14. Dimensioning by its resistance (capacity design);
15. Control methods and seismic performance;
16. Seismic design according to EC8.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular Dinâmica e Engenharia Sísmica foram definidos em função dos
objectivos e competências a serem adquiridos pelos alunos e enquadram-se dentro dos conteúdos habitualmente
leccionados em unidades curriculares equivalentes de outras Universidades Portuguesas e Europeias.
Em termos de objectivos da unidade curricular, os conteúdos programáticos permitem introduzir as metodologias do
estudo do comportamento dinâmico de estruturas, dar a conhecer técnicas para quantificação da acção sísmica em
estruturas de acordo com a regulamentação vigente, bem como as directrizes a adoptar na concepção e construção de
estruturas.
As competências específicas a desenvolver são as seguintes:
- Capítulo 1 - o conhecimento das fontes, tipos de cargas dinâmicas e vibra-ções, graus de liberdade, elementos de
massa, rigidez e de amortecimento, e da formulação das equações do movimento (Competência a))
- Capítulo 2 - o conhecimento da resposta de osciladores 1GDL, sob diversas solicitações, introduzindo-se o integral
de Duhamel (Competência a))
- Capítulo 3 - a capacidade de utilizar técnicas numéricas de análise dinâmi-ca (Competências a) e c))
- Capítulo 4 - o conhecimento da resposta de osciladores 2GDL, sob diversas solicitações, introduzindo-se o método
da sobreposição modal (Competên-cia a))
- Capítulo 5 - o conhecimento de aparelhos e técnicas de controlo da vibra-ção estrutural (Competência d));
- Capítulo 6 - o conhecimento da resposta de osciladores NGDL, sob diver-sas solicitações, e a capacidade de utilizar
métodos alternativos para estru-turas em vibração livre (Competências a) e c))
- Capítulo 7 - a capacidade de analisar sistemas contínuos de massa unifor-me (Competências a) e c))
- Capítulo 8 - o conhecimento de técnicas para a caracterização dinâmica de estruturas por via experimental
(Competência b))
- Capítulo 9 - o conhecimento das regras a adoptar na concepção de edifícios e na selecção dos seus materiais
(Competência g))
- Capítulo 10 - o conhecimento de técnicas e aparelhos para controlo da res-posta sísmica (Competência g))
- Capítulo 11 - a capacidade de quantificar a acção sísmica em sistemas 1GDL, com espectros de resposta e de
projecto regulamentares (Compe-tência f))
- Capítulo 12 - a capacidade de quantificar a acção sísmica em sistemas MGDL, usando diferentes técnicas e
metodologias (Competência f))
- Capítulo 13 - a capacidade de caracterizar os sismos e especificar a acção sísmica, analisar a ductilidade estrutural e
de conceber sistemas anti-sísmicos (Competências e) e f))
- Capítulo 14 - o conhecimento dos princípios fundamentais da técnica Capacity Design, inscrita no EC8
(Competências e) e f))
- Capítulo 15 - o conhecimento de análises que permitem avaliar o compor-tamento sísmico de uma estrutura
(Competências e) e f))
- Capítulo 16 - o conhecimento dos objectivos, conceitos e metodologias ins-critas no EC8, e das diferenças em
relação ao RSA (Competência g))
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
The syllabus of the curricular unit Dynamics and Seismic Engineering 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 introducing the methodologies for the study of structural
dynamic behavior, to give an in-sight on the existing techniques for the evaluation of the seismic action according to
codes in practice, as well as on the guidelines to be adopted in the design and construction of structures.
The specific competences to be developed are:
- Chapter 1 - the knowledge of the sources and types of dynamic loads, types of vibrations, degrees of freedom, mass,
stiffness and damping elements, as well as of the methods for the formulation of the motion equations (Competence
a))
- Chapter 2 - the knowledge of the response of SDOF systems, under differ-ent loading conditions, introducing the
Duhamel’s integral (Competence a))
- Chapter 3 - the ability to use numerical techniques of dynamic analysis, (Competences a) e c))
- Chapter 4 - the knowledge of the response of TDOF systems, under differ-ent loading conditions, introducing the
mode superposition method (Competence a))
- Chapter 5 - the knowledge of devices and techniques for controlling the structural vibration (Competence d))
- Chapter 6 - the knowledge of the response of MDOF systems, under differ-ent loading conditions, and the ability to
use alternative methods to analyze free vibrations (Competences a) e c))
- Chapter 7 - the ability to analyze continuous systems with evenly distributed mass (Competences a) e c))
- Chapter 8 - the knowledge of the techniques for the dynamic characteriza-tion of structures through testing
(Competence b))
- Chapter 9 - the knowledge of the rules to be adopted in the design of build-ings and selection of materials
(Competence g))
- Chapter 10 - the knowledge of the techniques and devices to control the seismic response (Competence g))
- Chapter 11 - the ability to quantify the seismic action for SDOF systems, by using response and design spectra
established by the codes (Competence f))
- Chapter 12 - the ability to quantify the seismic action for MDOF systems, by means of different techniques and
methodologies (Competence f))
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- Chapter 13 - the ability to characterize the earthquakes and to quantify the seismic action, to analyze the structural
ductility and to design anti-seismic systems (Competences e) e f))
- Chapter 14 - the knowledge of the fundamentals of the Capacity Design technique, established in EC8 (Competences
e) e f))
- Chapter 15 - the knowledge of analyses that allow the assessment of the seismic behavior of a structure
(Competences e) e f))
- Chapter 16 - the knowledge of the objectives, concepts and methodologies contemplated in EC8, and of the major
differences towards the RSA (Com-petence g))
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular tem a duração de um semestre lectivo, envolvendo 64 horas de contacto com a equipa
docente, 87 horas de trabalho autónomo e 9 horas para avaliação (total: 160 horas). A aprovação a esta unidade
curricu-lar confere ao formando 6 ECTS.
As aulas estão organizadas em aulas teóricas – T (exposição dos conteú-dos programáticos, envolvendo também a
apresentação de problemas de pequena dimensão) e aulas práticas – TP (aplicação dos conteúdos programá-ticos
através da resolução de problemas práticos).
A avaliação é realizada em duas fases:
- Avaliação contínua: testes com duas componentes, uma teórica e outra prática, a segunda de muito maior peso que a
primeira, ao longo do semestre lectivo;
- Exame final (com uma parte teórica e outra prática) para os alunos admiti-dos.
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course is lectured during one semester and consists of 64 hours of contact with the teaching team, 87 hours of
autonomous work and 9 hours for evaluation (total: 160 hours). The course is credited with 6 ECTS.
The course is structured with theoretical classes – T (exposition of the sub-jects of the course and presentation of
small practical examples) and practical classes – TP (application of theoretical concepts to solve practical problems).
Evaluation is performed in two phases:
- Continuous evaluation: tests with two components, one theoretical and other practical, the second largely weighing
more than the first one, throughout the semester;
- Final exam (with theoretical and practical parts) for the students admitted to it.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Esta unidade curricular com a duração de um semestre lectivo envolve um total de 160 horas (64 horas de contacto
com a equipa docente, 87 horas de trabalho autónomo por parte do aluno e 9 horas para avaliação), definidas ten-do
por base os objectivos e competências a serem adquiridas pelos alunos, designadamente tendo em conta o volume de
trabalho a realizar quer pelo alu-no e pela equipa docente.
A unidade curricular encontra-se estruturada em aulas teóricas – T, onde é feita a exposição dos conceitos teóricos
dos conteúdos programáticos e onde também são apresentados exemplos práticos de aplicação de pequena dimensão, e em aulas teórico-práticas – TP, onde os alunos aplicam os conceitos teóricos através da resolução de
problemas práticos adequados e ajustados a cada conteúdo programático, permite, de uma forma proporcionada e
gradual, que os alunos adquiram as competências necessárias ao longo do semestre para obter a aprovação.
A duração e a estruturação desta Unidade Curricular enquadram-se dentro do normalmente adoptado em unidades
curriculares equivalentes de outras Universidades Portuguesas e Europeias.
A metodologia de ensino encontra-se centrada no aluno, que ao longo do semestre vai aprendendo e aplicando os
conceitos adquiridos, com o seu tra-balho autónomo e com a ajuda da equipa docente. Desta forma, é dada parti-cular
importância à avaliação contínua que permite que o aluno possa, ao lon-go 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 à equipa docente ter adquirido as competências julgadas sufi-cientes e
necessárias.
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
This course lectured during one semester with a total of 160 hours (64 hours of contact with the teaching team, 87
hours of autonomous work and 9 hours for evaluation) was set regarding the objectives and competences to be
acquired by students, by taking into account the work to be undertaken either by the student and teaching team.
The course is structured in theoretical classes – T, where theoretical con-cepts of the syllabus are taught and some
small practical examples are pre-sented, and practical classes – TP, where students apply the theoretical con-cepts by
solving practical problems appropriate to each syllabus contents. This arrangement of the classes allows for the
students to acquire the competences, in a gradual and proportionate way throughout the semester, to be approved.
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 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 has acquired the necessary and sufficient competences, the student is exempted of the final exam.
3.3.9. Bibliografia principal:
• Smith J.W. – Vibrations of Structures. Applications in Civil Engineering (1998).
• Paz M. – Structural Dynamics. Theory and Computations (1997).
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• Inman D.J. – Engineering Vibration (2008).
• Clough, R.; Penzien, J. – Dynamics of Structures (2003).
• Chopra A.K. – Dynamics of Structures. Theory and Applications to Earth-quake Engineering (2001).
• Naeim F. – The Seismic Design Handbook (2001).
• Hu Y.X., Liu S.C., Dong W. – Earthquake Engineering (1996).
• Coburn A.W., Spence R.J.S. – Earthquake Protection (2002).

Anexo IV - Física das Construções / Building Physics
3.3.1. Unidade curricular:
Física das Construções / Building Physics
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Miguel Costa Santos Nepomuceno
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. 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.
3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
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:
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.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1) Comportamento térmico de edifícios.
2) Comportamento acústico de edifícios.
3) Segurança contra incêndio em edifícios.

3.3.5. Syllabus:
1) Thermal behaviour of buildings.
2) Acoustic behavior of buildings.
3) Fire safety in buildings.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular de Física das Construções foram definidos em função dos
objectivos e competências a adquirir pelos alunos e enquadram-se nos conteúdos normalmente leccionados em
unidades curriculares equivalentes de outras Universidades Portuguesas e Europeias. Os objectivos definidos,
traduzidos nas competências específicas previstas, são alcançados através dos conteúdos programáticos da seguinte
forma:
- 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”). Em
consequência, o aluno adquire a capacidade de relacionar os vários parâmetros intervenientes no processo e percebe
a necessidade de articulação com outras especialidades.
- O Capítulo 2 (Comportamento acústico de edifícios), confere ao aluno os conceitos teóricos sobre a correcção
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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”). Em consequência, o aluno adquire a capacidade de relacionar os vários parâmetros intervenientes
no processo e percebe a necessidade de articulação das várias especialidades.
- 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.
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
The syllabus of the curricular unit of Building Physics were established in the light of the objectives and competences
to be acquired by students and fall on content typically taught in curricular units equivalent to other Portuguese and
European Universities. The defined objectives, expressed by specific competences foreseen, are achieved through the
syllabus as follows:
-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"). Consequently, the student acquires
the ability to relate the various parameters involved in the process and realize the need for liaison with other
specialties.
-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").
Consequently, the student acquires the ability to relate the various parameters involved in the process and realize the
need for articulation of several specialties.
-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.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular de Física das Construções tem a duração de um semestre lectivo, envolvendo 64 horas de
contacto com o docente, 86 horas de trabalho autónomo e 10 horas para avaliação (total: 160 horas). A aprovação a
esta unidade curricular confere ao estudante 6 ECTS.
As horas de contacto estão organizadas do seguinte modo:
- Um total de 32 horas de aulas teóricas (T), onde é feita a exposição dos conteúdos programáticos e a explicação da
regulamentação nacional
- Um total de 32 Horas de aulas práticas (PL), onde é feita a aplicação dos conteúdos programáticos através da
elaboração de dois projectos de um edifício (projecto térmico e projecto acústico)
A avaliação é realizada em duas fases:
- Avaliação contínua: inclui um teste teórico e prático (50%) e os dois projectos realizados ao longo do semestre
lectivo nas aulas práticas (50%)
- Exame final: inclui um exame teórico e prático (50%) e os dois projectos realizados ao longo do semestre lectivo nas
aulas práticas (50%)
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curriculum unit of Building Physics has a duration of one academic semester, involving 64 hours of contact with
the teacher, 86 autonomous working hours and 10 hours for evaluation (total: 160 hours). Approval of this curricular
unit gives the student 6 ECTS.
The contact hours are organized as follows:
- A total of 32 hours of theoretical lessons (T), where is made the exposure of syllabus and explanation of the national
regulations.
- A total of 32 hours of practical lessons (PL), where is made the application of syllabus through the elaboration of two
projects of a building (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%).
3.3.8. 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 horas (64 horas de contacto
com o docente, 86 horas de trabalho autónomo por parte do aluno e 10 horas para avaliação), foi definida tendo por
base os objectivos e competências a serem adquiridas pelos alunos, designadamente tendo em conta o volume de
trabalho a realizar quer pelo aluno, quer pelo docente.
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. Esta estruturação permite que os alunos adquiram nas aulas teóricas os conceitos
e as competências necessárias no plano teórico e que imediatamente exercitem e aprofundem essas competências
nas aulas práticas de projecto que se seguem.
A duração e a estrutura desta unidade curricular são similares àquelas adoptadas em unidades curriculares
equivalentes de outras Universidades Portuguesas e Europeias. A metodologia de ensino encontra-se centrada no
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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.

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The duration of one academic semester for this curricular unit, involving a total of 160 hours (64 hours of contact with
the teacher, 86 hours of autonomous work by the student and 10 hours for evaluation), was set based on the objectives
and competences to be acquired by students, taking into account the volume of work to be carried out either by the
student or teacher.
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. This structuring allows students to acquire in theoretical lessons the concepts and competences
necessary and immediately exercise and develop these skills in practical project classes that follow.
The length and structure of this curriculum unit are similar to those adopted in equivalent curricular units of other
Portuguese and European Universities. 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.

3.3.9. Bibliografia principal:
1) NEPOMUCENO, Miguel – Física das Construções: Comportamento Térmico de Edifícios. «Documento interno, não
editado, de Apoio às Aulas Teóricas e práticas da disciplina de Física das Construções», UBI, 2009.
2) NEPOMUCENO, Miguel – Física das Construções: Comportamento Acústico de Edifícios. «Documento interno, não
editado, de Apoio às Aulas Teóricas e práticas da disciplina de Física das Construções», UBI, 2009.
3) NEPOMUCENO, Miguel – Física das Construções: Segurança Contra Incêndio em Edifícios de Habitação.
«Documento interno, não editado, de Apoio às Aulas Teóricas e práticas 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 IV - Fundações / Foundations
3.3.1. Unidade curricular:
Fundações / Foundations
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Luís Manuel Ferreira Gomes
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Objectivos:
A disciplina tem por objectivo adquirir competência para decidir sobre o tipo de fundações (sapatas, estacas, ou outra
especial) a escolher nas suas estruturas engenharia e ser capaz de as dimensionar em termos de estabilidade global
(interacção maciço-estrutura), sendo ainda capaz de avaliar a estabilidade de taludes e avançar com soluções em caso
de instabilidade.
Competências
A disciplina permite adquirir as seguintes competências:
a) Dominar os vários tipos de fundações e reconhecer as técnicas de prospecção de modo a fazer a ligação entre os
resultados dos ensaios e o dimensionamento de fundações.
b) Dominar o dimensionamento e métodos construtivos de fundações
c) Dominar o dimensionamento de taludes.
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d) Dominar o dimensionamento de estruturas de contenção do tipo gravidade, bem como reconhecer e compreender
os vários tipos de estruturas de contenção especiais.
3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
Objectives
The student will be competent for deciding which foundation type (shallow foundations, pile foundations or other
special foundations) of engineering structures, as well as its design global (interaction massif-structure) and still
capacity to verify stability of slopes mainly earthy and to present solutions in case of instability.
Competences
The curricular unit allows to acquire the following competences:
a) to dominate the several types of foundations and to recognize the geotecnical techniques to do the connection
between the geotechnical results and Foundation Analysis and Design.
b) to be capable to design and to build foundations
c) to be capable to design slopes
d) to be capable to design structures of contention of the gravity type, as well as to recognize and to understand other
special contention structures.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1 Introdução à Engenharia de Fundações.
2 Fundações Directas em Solos e Rochas.
3 Fundações Especiais em Solos e Rochas.
4 Estabilidade de Taludes.
5 Estruturas de Suporte e Técnicas de Contenção.
3.3.5. Syllabus:
1. Introduction to the Engineering of Foundations
2. Shallow foundations in Soils and Rocks
3. Special foundations in soils and rocks
4. Stability of slopes
5. Retaining walls and contention techniques
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular Fundações 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 sequenciar a aprendizagem
efectuada na unidade curricular Mecânica dos Solos II, com desenvolvimentos em especial no dimensionamento de
fundações correntes e estruturas de suporte.
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 5 dos conteúdos
programáticos) e as competências específicas a desenvolver (Competências (a) a (d) dos objectivos da unidade
curricular e competências a desenvolver), designadamente:
- O Capítulo 1 (Introdução à Engenharia de Fundações) confere ao aluno a competência a), ou seja, a capacidade de
escolher o tipo de fundações, reconhecer as técnicas de prospecção e optimizar os seus resultados para servirem de
base ao dimensionamento de fundações.
- Os Capítulos 2 e 3 ( Fundações Directas em Solos e Rochas e Fundações Especiais em Solos e Rochas) conferem ao
aluno a competência b), ou seja a capacidade de dimensionar fundações directas e indirectas (principalmente estacas)
em relação à sua estabilidade global (solo-estrutura);
- O Capítulo 4 (Estabilidade de Taludes) confere ao aluno a competência c), ou seja, a capacidade de reconhecer e
entender o modo de avaliar a estabilidade de taludes e dimensionar os mesmos de modo a deixar em aberto a
necessidade de eventuais intervenções construtivas.
- O Capítulo 5 (Estruturas de Suporte e Técnicas de Contenção) confere ao aluno a competência d), ou seja, ser capaz
de mostrar qual o tipo de técnica de contenção mais adequada a uma panóplia muito variada de situações geológicogeotécnicas, e em especial ser capaz de dimensionar estruturas de suporte tipo gravidade, com capacidade de
detalhar pormenores estruturais e métodos construtivos, quando seja o caso de obras geotécnicas especiais, como
paredes moldadas, paredes tipo Berlim, terra armada, ancoragens, pregagens, gabiões, de entre outros.
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
The syllabus of the curricular unit Foundations were defined in function of the objectives and competences to they be
acquired by the students and is related with the syllabus normally taught in equivalent courses in other Portuguese
and European Universities.
In terms of objectives of the curricular unit, the syllabus allow to give sequence to the learning made in the curricular
unit of the Soil Mechanics II, with developments especially in the foundations design and support structures.
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 (d) of the objectives of
the curricular unit and competences), in particular through the following matches:
The Chapter 1 (Introduction to the Engineering of Foundations) checks the student the competence (a), that is, the
capacity to choose the type of foundations, to recognize the geotechnical techniques and to optimize their results for
the foundation design;
- The Chapters 2 and 3 (2- Shallow foundations in Soils and Rocks; 3- Special foundations in soils and rocks) check the
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student the competence b), that is, the capacity to design Shallow foundations and special foundations (mainly piles)
in relation to global stability (soil-structure);
The Chapter 4 (Stability of Slopes) checks the student the competence c), that is, the capacity to recognize and to
understand the way of to evaluate the stability of slopes and to design the same in way to leave in open to need of
eventual constructive interventions.
- The Chapter 5 (Retaining walls and contention techniques) checks the student the competence d), that is, to be
capable to show which the type of contention technique more appropriate to a very varied panoply of geologicgeotechnical situations, and especially to be capable to design structures of support of the type gravity, with capacity
of detailing structural details and constructive methods, when it is the case of geotechnical works special, as moulded
Walls, Walls "type Berlin", Gabions, armed earth, Soil nailed, anchorages of among others.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular tem a duração de um semestre lectivo, envolvendo 64 horas de contacto com a equipa
docente. A aprovação a esta unidade curricular confere ao formando 6 ECTS.
As aulas estão organizadas em: aulas teóricas – T (32 horas), com exposição dos conteúdos programáticos; aulas
teórico-práticas – TP (16 horas), com aplicação dos conteúdos programáticos através da resolução de problemas
práticos; e ainda aulas práticas – P (16 horas), com realização de ensaios in situ, quer em espaços exteriores ao
laboratório, quer em situações reais de obras a decorrer, para os alunos disponibilizarem de dados para realização de
um trabalho/projecto com aplicação das matérias apreendidas em T e TP; o trabalho/projecto é desenvolvido ao longo
das aulas P, no entanto em quase todos os casos os alunos necessitam de tempos extras às aulas, para o concluir
adequadamente.
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This curricular unit has the duration of a school semester, involving 64 hours of contact with the teaching team. The
course is credited with 6 ECTS.
The course is structured with: theoretical classes - T (32 hours) with exposition of the subjects of the course and
presentation of small practical examples; theoretical-practical classes – TP (16 hours) with application of theoretical
concepts to solve practical problems; and still practical classes – P (16 hours), with accomplishment of in situ tests, in
external spaces to the laboratory and in real situations of works, for the students to acquire data to accomplish the
work/design with application of the matters that acquired in the T and TP classes. The work/design is developed along
the classes P, however in almost all of the cases, the students need extra times to the classes, for accomplishing in an
appropriate way.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos (capítulos 1 a 5) são explanadas nas aulas teóricas (T), com um carácter expositivos,
mas incentivando sempre os alunos a participarem com perguntas frequentes de modo a garantir que estão a
acompanhar e tornar as aulas inter-activas entre todos.
As aulas teórico-práticas são o resultado da aplicação dos conteúdos programáticos através da resolução de
problemas práticos, à medida que o semestre avança, varrendo todos os capítulos, com a particularidade do último
capítulo apenas se conseguir oferecer problemas de estruturas de suporte do tipo clássico de gravidade.
As aulas do tipo P, permitem aulas muito inter-activas, com participação elevada por parte dos alunos, que em grupos
de 2 a 3 desenvolvem trabalhos/projectos, dentro do possível, construindo-os ao longo do semestre, com aplicação
das matérias T e TP à medida que vão sendo leccionadas.
Os alunos, se tiverem a “sorte” de escolher um trabalho/projecto que possa aplicar a quase globalidade das matérias,
é sem dúvida um bom tirocínio, não só para a preparação do teste final, como inclusive para a vida real como
engenheiros. A “sorte” dependo do trabalho escolhido, porque, tem a ver com a disponibilidade de obras a decorrer
em especial na região, havendo o esforço, de que a escolha do trabalho, dentro do possível, desenvolva um dos temas
de técnicas de contenção e reforço, em que não houve a possibilidade de desenvolver nas aulas TP.
Por vezes, por iniciativa e gosto dos alunos resultam trabalhos com desenvolvimentos que vão muito para além do
que é possível exigir no âmbito da unidade curricular, com trabalhos em períodos de férias, fim-de-semana e outros,
em cálculos e acompanhamento de aspectos construtivos das obras.
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The syllabus (chapters 1 to 5) are explained in the theoretical classes (T), with an expository character, but always
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 classes theoretical-practices are the result of the application of the syllabus through the resolution of practical
problems, sweeping all of the chapters, with the particularity of the last chapter just if it gets to offer problems of
structures of support of the classic type of gravity.
The classes of the type P, allow classes very inter-active, with high participation on the part of the students, that, in
groups of 2 or 3, they develop works/designs, inside of the possible, building them along the semester, with
application of the subjects T and TP.
The students, if they have the "luck" to choose a work/design to apply the syllabus global, is without a doubt a good
apprenticeship, not only for the preparation of the final test, as besides for the real life as engineers. The "luck"
depends on the chosen work, depending on the readiness of works to elapse especially in the region.
Some times, by initiative and taste of the students, result works/designs with developments that go a lot for in addition
is possible to demand in the curricular unit, with work in periods of holidays, weekend and other, in calculations and
attendance of the constructions.
3.3.9. Bibliografia principal:
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=7aa6a6b0-c0e6-3331-8211-4ce507637a0b&formId=2360437e-052a-7e62-376d-4c…

114/182

26/07/2017

NCE/10/01446 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

1. Bowles, J. E. (1988) – Foundation Analysis and Design. McGraw Hill. N. York.
2. Fang, H.Y. (1991). Foundation Engineering Handbook. Van Nostrand Reinhold, New York.
3.Ferreira Gomes, L.M. 1998). Elementos de Engenharia de Fundações. Sebenta do docente, que actualiza quase todos
os anos e fornece aos alunos, em suporte informático, através de arquivo em suporte gmail (Docs).
4. Frank, R. et al. ( 2004) Designers` guide to EN 1977-1, Eurocode 7: Geotechnical design – General rules. Ed. H.
Gulvanessian. Thomas Telford Publishing.
5. Guidicini, G. E Nieble, C.M. (1993) Estabilidade de taludes naturais e de escavação. Ed. Edgard Blücher. Ltda, 1959.
São Paulo.
6. Hachich, W. et al (1996). Fundações: Teoria e Prática. AB MS/ABEF. Editora PINI, Ldª. S. Paulo.
7. Henry, F.D.C. (1986) . The design and construction of engineering foundations Chapman and Hall, London.
8. Peck, R.B. et al. (1974). Foundation Engineering J. Wiley & Sons. N. York.

Anexo IV - Patologia da Construção / Building Pathology
3.3.1. Unidade curricular:
Patologia da Construção / Building Pathology
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Luiz António Pereira de Oliveira
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
João Carlos Gonçalves Lanzinha
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
a) Domínio das causas associadas às anomalias mais frequentes em elementos de construção estruturais e não
estruturais de edifícios
b) Domínio da metodologia de inspecção e diagnóstico de edifícios
c) Domínio das soluções correntes de intervenção em edifícios
d) Compreensão das soluções para reabilitação de edifícios
e) Reconhecimento dos métodos de ensaio “in situ” e laboratoriais utilizados na fase de diagnóstico
3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
a) Be capable to relate the main causes of more frequent anomalies of the structural and non structural buildings
elements.
b) Be capable to apply a methodology of inspection and diagnosis of buildings
c) Be capable to propose alternative solutions for repairing buildings anomalies
d) Understand the main building rehabilitation technologies
e) Know the test methods “in situ” and used in laboratories as support in the diagnosis phase
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1) Incidência dos problemas patológicos na construção
2) Formas de manifestação da humidade na construção.
3) Identificação e análise de anomalias em elementos não estruturais de edifícios
4) Identificação e análise de anomalias em estruturas de edifícios
5) Métodos de Inspecção e diagnóstico:
6) Métodos de registo e redacção de relatórios
7) Soluções de intervenção para reabilitação de elementos de construção.
8) Análise de casos práticos.
3.3.5. Syllabus:
1) The anomalies incidence in civil construction;
2) Humidity manifestation in building
3) Identification and analysis of anomalies in non structural elements of buildings:
4) Identification and analysis of anomalies in structural elements of buildings:
5) Inspection and diagnosis methods:
6) Methods of register and reports writing
7) Solutions for rehabilitation of building elements
8) Case studies.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular Patologia da Construção 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 desenvolver a prática de
inspecção, diagnóstico e apresentação de relatórios com propostas de intervenção para reabilitação de edificações
que apresentem anomalias estruturais e não estruturais.
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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 8 dos conteúdos
programáticos) e as competências específicas a desenvolver (Competências (a) a (e) dos objectivos da unidade
curricular e competências a desenvolver), designadamente:
- Os Capítulos 1, 2, 3 e 4 (Incidência dos problemas patológicos na construção - Formas de manifestação da humidade
na construção - Identificação e análise de anomalias em elementos não estruturais de edifícios - Identificação e análise
de anomalias em estruturas de edifícios) conferem ao aluno a capacidade de identificar as causas associados às
anomalias mais frequentes em elementos de construção estruturais e não estruturais de edifícios (Competência (a));
- Os Capítulos 5 e 6 (Métodos de Inspecção e diagnóstico - Métodos de registo e redacção de relatórios) permitem ao
aluno ser capaz de realizar trabalhos de inspecção e o diagnóstico de anomalias em edifícios correntes (Competência
(b)), bem como interpretar resultados de ensaios “in situ” e laboratoriais utilizados na fase de diagnóstico
(Competência (e)).
- O Capitulo 7 (Soluções de intervenção para reabilitação de elementos de construção) permite ao aluno ser capaz de
apresentar propostas de soluções correntes de intervenção em edifícios com problemas patológicos (Competência
(c));
- O Capítulo 8 (Análise de casos práticos) confere ao aluno a compreensão das soluções correntes utilizadas para
reabilitação de edifícios (Competência (d)); reforçando deste modo a competência proporcionada ao aluno pelo
capitulo 7.
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
The syllabus of the curricular unit Building Pathology was based on the objectives and competences to be acquired by
the students and it 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 provides to initiate the practice of reinforced concrete design.
To provide students with specific competences, there is a direct correspondence between the content taught in each
chapter (Chapters 1 to 8 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, 2, 3 and 4 (The anomalies incidence in civil construction - Humidity manifestation in building Identification and analysis of anomalies in non structural elements of buildings - Identification and analysis of
anomalies in structural elements of buildings) give to the student the ability to identify the causes associated with the
most frequent anomalies in structural elements and non-structural construction of buildings (Competence (a));
- Chapters 5 and 6 (Inspection and diagnosis methods - Methods of register and reports writing) allow students to be
able to perform the inspection and diagnosis of anomalies in buildings (Competence (b)) and interpret the results of in
situ and laboratory tests used in the diagnostic phase (Competence (e)).
- Chapter 7 (Solutions for rehabilitation of building elements) allows the student to be able to submit solutions
proposals to rehabilitate buildings with pathological problems (Competence (c));
- Chapter 8 (Case studies) gives to the student an understanding of standard solutions used for buildings rehabilitation
(Competence (d)), thus improving the competence provided to the student by chapter 7.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular tem a duração de um semestre lectivo, envolvendo 64 horas de contacto com a equipa
docente, 86 horas de trabalho autónomo e 10 horas para avaliação (total: 160 horas). A aprovação a esta unidade
curricular confere ao formando 6 ECTS.
As aulas estão organizadas em aulas teóricas – T (exposição dos conteúdos programáticos, envolvendo também a
apresentação de caso práticos) e aulas práticas – PL (aplicação dos conteúdos programáticos através de um trabalho
individual de síntese, no qual se estuda um tipo de anomalia e através do desenvolvimento de um projeto de
reabilitação de uma edificação no qual se prática a inspecção, o diagnóstico de anomalias e a proposta de reparação
ou reforço).
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
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This one semester course consists of 64 hours of contact with the teaching team, 86 hours of autonomous work and 10
hours for evaluation (total: 160 hours). The course is credited with 6 ECTS.
The course is structured with theoretical classes – T (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 an
individual synthesis’ work, in which the student studies a type of anomaly and through the development of a building
rehabilitation project including inspection, diagnosis of anomalies and the proposed repair or reinforcement).
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

3.3.8. 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 horas (64 horas de contacto
com a equipa docente, 86 horas de trabalho autónomo por parte do aluno e 10 horas para avaliação), foi definida tendo
por base os objectivos e competências a serem adquiridas pelos alunos, designadamente tendo em conta o volume de
trabalho a realizar quer pelo aluno e pela equipa docente.
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A estruturação das aulas faseadas em aulas teóricas – T, onde é feita a exposição dos conceitos teóricos dos
conteúdos programáticos e onde também são apresentados exemplos práticos de inspecção, diagnóstico e soluções
correntes de reparos e reforços, e em aulas práticas – PL, onde os alunos aplicam os conceitos teóricos através do
desenvolvimento de um projeto de reabilitação 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, de uma forma proporcionada e gradual, que os alunos adquiram as competências necessárias ao longo do
semestre para obter a aprovação.
A duração e a estruturação desta Unidade Curricular enquadram-se dentro do normalmente adoptado em unidades
curriculares equivalentes de outras Universidades Portuguesas e Europeias.
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 à equipa docente ter adquirido as competências julgadas suficientes e
necessárias.
3.3.8. 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, 86 hours of autonomous
work and 10 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 teaching team.
The course is structured with alternated theoretical classes – T, where theoretical concepts of the syllabus are taught
and some inspection, diagnosis, repairs and reinforcements practical examples are presented, and practical classes PL, where students apply the theoretical concepts through the development of a building rehabilitation 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.
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 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.
3.3.9. Bibliografia principal:
1) Apontamentos do docente para apoio à disciplina (disponibilizados na plataforma E-CONTEÚDOS)
2) FARINHA, Brazão et al.- Reabilitação e Manutenção de Edifícios, Verlag Dashofer, 2006;
3) PAIVA, J. Vasconcelos et al. - Patologia da Construção, in « 1º Encontro sobre Conservação e Reabilitação de
Edifícios de Habitação, Lisboa, LNEC, Junho de 1985;
4) WATT, D. S. - Building Pathology: Principles & Practice, Blackwell Science Ltd., 1999;
5) HINKS, J.; COOK, G. - The Technology of Building Defects, E&FN SPON, 1999;
6) HENRIQUES, F. M. A. - Humidade em Paredes, LNEC, 1994.

Anexo IV - Avaliação, Qualidade e Reabilitação de Edifícios /Evaluation, Quality and Rehabilitation of Building
3.3.1. Unidade curricular:
Avaliação, Qualidade e Reabilitação de Edifícios /Evaluation, Quality and Rehabilitation of Building
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
João Carlos Gonçalves Lanzinha
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
A disciplina tem por objectivo promover o conhecimento dos aspectos relativos à avaliação, qualidade e reabilitação
de edifícios, com especial interesse para a prática de actos de engenharia, através da transmissão das seguintes
competências específicas:
a. Domínio da avaliação fundamentada do desempenho dos diversos elementos construtivos com base no conceito de
avaliação exigencial e prática de inspecção e avaliação e projecto de reabilitação de edifícios habitacionais.
b. Compreensão das técnicas de inspecção e avaliação das construções e estudo dos instrumentos de apoio ao
diagnóstico de edifícios de habitação.
c. Domínio dos conceitos da qualidade na construção.
d. Compreensão da regulamentação aplicável, exigências funcionais dos elementos construtivos, regras e processos
construtivos e fundamentos técnicos de funcionamento das diversas componentes dos edifícios.
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3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
The aim of the discipline is to promote knowledge of aspects relating to assessment, quality and rehabilitation of
buildings, with particular interest for the practice of acts of engineering, through transmission of the following specific
competences:
a. Ability to assess the performance of different constructive elements based on the concept and practice of
performance-based inspection and assessment and rehabilitation design of housing buildings.
b. Understand the inspection and evaluation techniques for constructions elements and study of instruments to
support the diagnosis of housing buildings.
c. Ability to domain of the concepts of quality in construction
d. Understand the applicable regulations, functional requirements of constructive elements, rules and processes of
construction and technical fundamentals of operation of the different components of buildings.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. A qualidade: conceitos e enquadramento
2. Sistemas de avaliação da qualidade
3. Exigências regulamentares e funcionais de comportamento dos edifícios
4. Factores de degradação dos edifícios
5. Conceito de envolvente e exigências a satisfazer
6. Instrumentos de apoio ao diagnóstico de edifícios de habitação
7. Avaliação técnicoeconómica de edifícios
8. Metodologia exigencial aplicável à reabilitação de edifícios de habitação
9. Metodologia para a elaboração de projectos de reabilitação não estrutural de edifícios
3.3.5. Syllabus:
1. Quality: concepts and framework
2. Quality evaluation Systems
3. Regulatory requirements and functional behaviour of buildings
4. Degradation Factors on buildings
5. Concept of building envelope and requirements to be met
6. Instruments to support the diagnosis of housing buildings
7. Technical and economical assessment of buildings
8. Performance-based diagnosis methodology applicable to the rehabilitation of housing buildings
9. Methodology for not structural design in the rehabilitation of buildings
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular Avaliação, Qualidade e Reabilitação de Edifícios foram definidos
em função dos objectivos e competências a serem adquiridos pelos alunos para a prática de actos de engenharia 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 promover o conhecimento dos
aspectos relativos à avaliação, qualidade e reabilitação de edifícios, que se entende serem necessários para garantir a
aproximação à prática profissional nestes domínios de conhecimento da área da construção. Prevê-se uma especial
incidência na temática da reabilitação de edifícios uma actividade que se prevê vir a ser objecto de investimentos no
futuro próximo, devido ao avançado estado de degradação dos edifícios e ao facto desta actividade ser muito comum
na generalidade dos países europeus
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 9 dos conteúdos
programáticos) e as competências específicas a desenvolver (Competências a. a d. dos objectivos da unidade
curricular e competências a desenvolver), designadamente:
- Os Capítulos 1 e 2 (A qualidade: conceitos e enquadramento e Sistemas de avaliação da qualidade) conferem ao
aluno a capacidade para dominar os conceitos da qualidade na construção (Competência c.).
- Os Capítulos 3 a 5 (Exigências regulamentares e funcionais de comportamento dos edifícios; Factores de degradação
dos edifícios e Conceito de envolvente e exigências a satisfazer) conferem ao aluno as competências para
compreender a regulamentação aplicável, as exigências funcionais dos elementos construtivos, as regras e processos
construtivos e os fundamentos técnicos de funcionamento das diversas componentes dos edifícios.. (Competência
d.);
- Os Capítulos 6 e 7 (Instrumentos de apoio ao diagnóstico de edifícios de habitação e Avaliação técnicoeconómica de
edifícios) conferem ao aluno a capacidade de compreender as técnicas de inspecção e avaliação das construções e os
instrumentos de apoio ao diagnóstico de edifícios de habitação. (Competência b.);
- Os Capítulos 8 e 9 (Metodologia exigencial aplicável à reabilitação de edifícios de habitação e Metodologia para a
elaboração de projectos de reabilitação não estrutural de edifícios) conferem ao aluno a capacidade de efectuar a
avaliação fundamentada do desempenho dos diversos elementos construtivos com base no conceito de avaliação
exigencial e prática de inspecção e avaliação e projecto de reabilitação de edifícios habitacionais. (Competência a.).
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
The syllabus of curricular unit, Assessment, Quality and Rehabilitation of Buildings was based in the light of the
objectives and competences to be acquired by the students for the practice of acts of engineering and are related with
the syllabus normally taught in equivalent courses in other Portuguese and European universities.
Related with the objectives of the course, the syllabus promotes knowledge of aspects relating to assessment, quality
and rehabilitation of buildings, which are necessary to ensure the approach to professional practice in these fields of
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knowledge of the area of construction. A particular focus on the thematic of building rehabilitation, an activity that is
expected to be subjected to large investments in the near future, due to the advanced state of deterioration of
Portuguese buildings and the fact that this activity is a very common one in most European countries
To provide students with specific competences, there is a direct correspondence between the content taught in each
chapter (Chapters 1 to 9 of the syllabus) and the competences to develop (Competences a. to d. of the objectives of the
curricular unit and competences), in particular through the following matches:
- Chapters 1 and 2 (Quality: concepts and framework and Quality evaluation Systems) give the student the ability to
domain of the concepts of quality in construction (Competence c.);
- Chapters 3 to 5 (Regulatory requirements and functional behaviour of buildings, Degradation Factors on buildings
and Concept of building envelope and requirements to be met) give the student the skills to understand the applicable
regulations, functional requirements of constructive elements, rules and processes of construction and technical
fundamentals of operation of the different components of buildings (Competence d.);
- Chapters 6 and 7 (Instruments to support the diagnosis of housing buildings and Technical and economical
assessment of buildings) give the student the ability to understand the inspection and evaluation techniques for
constructions elements and study of instruments to support the diagnosis of housing buildings. (Competence b.);
- Chapters 8 and 9 (Performance-based diagnosis methodology applicable to the rehabilitation of housing buildings
and Methodology for not structural design in the rehabilitation of buildings) give the student to assess the
performance of different constructive elements based on the concept and practice of performance-based inspection
and assessment and rehabilitation design of housing buildings (Competence a.)
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular tem a duração de um semestre lectivo, envolvendo 64 horas de contacto com a equipa
docente, 86 horas de trabalho autónomo e 10 horas para avaliação (total: 160 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 e resolução de
questões práticas relativas a situações concretas de edifícios existentes e a construir) e práticas laboratoriais – PL
(aplicação dos conteúdos programáticos através da análise e resolução de problemas, recolha de informação,
inspecção in situ, diagnóstico e avaliação de edifícios e elaboração de relatórios técnicos relativos a situações reais).
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.
A avaliação é realizada de forma contínua com trabalhos individuais e em grupo.
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This one semester course consists of 64 hours of contact with the teaching team, 86 hours of autonomous work and 10
hours for evaluation (total: 160 hours). The course is credited with 6 ECTS.
The course is structured with theoretical-practical classes – TP (exposition of the subjects of the course and resolving
practical examples related to the concrete situations of existing and projected buildings) and laboratory practice – PL
(application of theoretical concepts through analysis of practical questions, search of technical information, in situ
inspection, diagnosis and evaluation of buildings and redaction of technical reports for real situations).
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.
The evaluation is performed continuously with the achievement of individual and group works over academic
semester.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A duração de um semestre lectivo para esta unidade curricular, envolvendo um total de 160 horas (64 horas de
contacto com a equipa docente, 86 horas de trabalho autónomo por parte do aluno e 10 horas para avaliação), foi
definida tendo por base os objectivos e competências a serem adquiridas pelos alunos, designadamente tendo em
conta o volume de trabalho a realizar quer pelo aluno quer pela equipa docente.
A estruturação das aulas faseadas em aulas teórico-práticas – TP, onde é feita a exposição dos conteúdos
programáticos e resolução de questões práticas relativas a situações concretas de edifícios existentes e a construir, e
em práticas laboratoriais – PL, onde os alunos aplicam os conteúdos programáticos através da análise e resolução de
problemas, recolha de informação, inspecção in situ, diagnóstico e avaliação de edifícios e elaboração de relatórios
técnicos relativos a situações reais, adequados e ajustados a cada conteúdo programático, permite, de uma forma
proporcionada e gradual, que os alunos adquiram as competências necessárias ao longo do semestre para obter a
aprovação.
A duração e a estruturação desta Unidade Curricular enquadram-se dentro do formato normalmente adoptado em
unidades curriculares equivalentes de outras universidades portuguesas e europeias.
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 também em equipa com o apoio 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 no final do semestre
demonstrar à equipa docente ter adquirido as competências mínimas julgadas suficientes e necessárias.
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The duration of one academic semester for this curriculum unit, involving a total of 160 hours (64 hours of contact with
the teaching team, 86 hours of autonomous work and 10 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
teaching team.
The course is structured with alternated theoretical-practical classes – TP, where theoretical concepts of the syllabus
are taught and some small practical examples related to the concrete situations of existing and projected buildings are
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presented and laboratory practices – PL, where students apply the theoretical concepts through analysis of practical
questions, search of technical information, in situ inspection, diagnosis and evaluation of buildings and redaction of
technical reports for real situations 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 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 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. At the end of the semester, the student must have to demonstrate the teaching team
the acquisition of the necessary and sufficient competences to be approved.
3.3.9. Bibliografia principal:
1. Lanzinha, J.C.G.,“Reabilitação de Edifícios – Metodologia de Diagnóstico e Intervenção”, Livro, Edição Fundação
Nova Europa, Série Estudos de Engenharia, Vol. 5, Covilhã, ISBN 978-989-654-014-2, 2009; 2. Lanzinha, J.C.G.,
Apontamentos de Avaliação e Qualidade de Edifícios – 9 capítulos, 417 pgs.–UBI,2010; 3. LNEC certificação da
qualidade em empreendimentos de construção e Marca de Qualidade LNEC, COM 92; 4. LNEC/MOPTC – NRAU Método
de avaliação do estado de conservação de edifícios, 2006; 5. Marco, D. et al. MER HABITAT - Méthode de diagnostic
des dégradations, des désordes et des manques et d’évaluation des coûts de remise en état des bâtiments
d’habitation, Office féderal du logement OFL, Suiça, 1996; 6. Casademont, P. et al. Manual del TEST HABITATGE.
Barcelona, 1989; 7. EPIQR Un outil d’aide à la decision pour la réhabilitation des bâtiments d’habitation – Les principes
de la methode, C.S.T.B. France, 1999.

Anexo IV - Durabilidade dos Materiais de Construção / Durability of Construction Materials
3.3.1. Unidade curricular:
Durabilidade dos Materiais de Construção / Durability of Construction Materials
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
João Paulo de Castro Gomes
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Proporcionar uma formação avançada em durabilidade dos materiais, nomeadamente no estudo dos mecanismos de
deterioração e no projecto de durabilidade com base no seu desempenho, servindo de especialização para o
desenvolvimento de estudos de investigação neste domínio específico e para o projecto de durabilidade de estruturas,
edifícios e de pavimentos betuminosos, em engenharia civil.
a) Domínio de um estudo experimental de investigação de durabilidade de materiais;
b) Domínio de conceitos de deterioração de rochas;
c) Domínio de deterioração de argamassas e materiais cerâmicos;
d) Domínio de durabilidade de misturas betuminosas em pavimentos e de materiais com resíduos;
e) Domínio de conceitos de deterioração de madeiras;
f) Domínio de mecanismos de durabilidade do betão armado e do projecto prescritivo de durabilidade do betão;
g) Compreensão do Projecto de durabilidade com base em modelos de desempenho.
3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
To provide advanced training in durability of materials, including the study of mechanisms of deterioration and of the
durability project based on their performance, being a specialization for the development of research studies in this
particular area and for the project of the durability of structures, buildings and bituminous pavement, in civil
engineering.
a) Mastery of an experimental investigation of durability of materials;
b) Mastery of concepts of deterioration of natural stones in buildings;
c) Mastery of deterioration of mortars and ceramics;
d) Mastery of durability of asphalt pavements and durability of materials incorporating recycled wastes;
e) Mastery of concept of deterioration of wood;
f) Mastery of mechanisms of durability of concrete and of the concrete durability prescriptive project;
g) Understanding of the project for durability based on performance models.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Tópicos sobre desempenho e durabilidade dos materiais;
2. Acção do meio ambiente sobre os materiais de construção;
3. Durabilidade do betão; Mecanismos de transporte de fluidos no betão;
4. Corrosão dos metais e das armaduras de aço; Corrosão das armaduras em estruturas de betão.
5. Deterioração de madeiras; Efeito do meio ambiente; Degradação biológica; Efeito de poluentes e acção do fogo.
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6. Deterioração de pedras naturais; Ensaios de avaliação de durabilidade; Monumentos e edifícios; Mecanismos de
deterioração e efeitos do meio ambiente.
7. Durabilidade das argamassas, materiais cerâmicos e vidro; Causas e processos de deterioração; Ensaios de
avaliação.
8. Durabilidade de misturas betuminosas em pavimentos; Efeito da água nas misturas betuminosas em pavimentos.
9. Durabilidade de materiais produzidos com resíduos da construção:
10. Projecto prescritivo de durabilidade para os materiais de construção;
11. Projecto de durabilidade baseado em modelos de desempenho.
3.3.5. Syllabus:
1. Topics on performance and durability of materials;
2. Action of the environment on materials;
3. Concrete durability; Mechanisms of fluid transport in concrete,.
4. Corrosion of metals and steel reinforcement, Corrosion of reinforcement in concrete structures.
5. Deterioration of wood; Effect of the environment, biological degradation, and effect of pollutants and fire action.
6. Deterioration of natural stone; assessment of durability tests, monuments and buildings, deterioration mechanisms
and effects of the environment.
7. Durability of mortars, ceramics and glass; Causes and decay processes; assessment tests.
8. Durability of asphalt pavements; Effect of water in asphalt pavements.
9. Durability of materials produced incorporating waste materials;
10. Prescriptive design for durability of construction materials;
11. Durability project based on performance models.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os objectivos da unidade curricular visam proporcionar uma formação avançada em durabilidade dos materiais,
nomeadamente no estudo dos mecanismos de deterioração e no projecto de durabilidade com base no seu
desempenho, servindo de especialização para o desenvolvimento de estudos de investigação neste domínio
específico e para o projecto de durabilidade de estruturas, edifícios e de pavimentos betuminosos, em engenharia
civil. Assim, estabeleceram-se como conteúdos programáticos a aprendizagem dos mecanismos de deterioração de
materiais de construção que afectam a sua durabilidade, bem como o conhecimento do projecto de durabilidade,
prescritivo e baseado em modelos de desempenho, numa abordagem técnico-científica, ou seja, de ciência aplicada,
destinada a engenheiros civis.
Deste modo, os diferentes temas que constituem o programa são abordados de forma coerente e detalhada,
apresentando os mecanismos de deterioração de materiais de construção, a acção do meio ambiente, a durabilidade
do betão, a corrosão dos metais e das armaduras de aço, a deterioração de madeiras, a deterioração de pedras
naturais a durabilidade das argamassas, a durabilidade de misturas betuminosas em pavimentos, de materiais
produzidos com resíduos de construção, bem como o projecto prescritivo de durabilidade e o projecto baseado em
modelos de desempenho. Em cada tema abordado, o estudo é centrado nos mecanismos de deterioração e no
projecto de durabilidade, demonstrando a importância do conhecimento dos mecanismos de deterioração para o
melhor desempenho dos materiais nas estruturas. Todos os temas do programa são desenvolvidos com base no
conhecimento científico actual.
Assim, tendo em conta a abrangência do programa, os estudantes serão capazes de compreender que o projecto de
durabilidade pode ser desenvolvido com base em modelos de desempenho g); O domínio dos mecanismos de
durabilidade do betão armado e do projecto prescritivo de durabilidade do betão f), dos conceitos de deterioração de
madeiras e), de durabilidade de misturas betuminosas em pavimentos e de materiais com resíduos, d) de deterioração
de argamassas e materiais cerâmicos c), e de deterioração de rochas b), são adquiridos com o estudo aprofundado de
trabalhos científicos e de estudos de casos, em cada um dos temas abordados.
O domínio de um trabalho experimental de investigação de durabilidade de materiais a) é adquirido pela realização de
estudos laboratoriais, interpretação e análise de resultados de trabalhos de investigação experimental de outros
autores, para um dos temas abordados. O domínio do conhecimento dos principais ensaios laboratoriais para
investigação da durabilidade dos materiais é adquirido com base em experimentação prática, em laboratório.
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
The objectives of the curricular unit aim to provide advanced training in durability of materials, namely in the study of
mechanisms of deterioration and durability of the project based on their performance, serving as a specialization for
the development of research studies in this particular area and the project of durability of structures, buildings and
bituminous pavement, in civil engineering. Thus, it was established as the syllabus of the curricular unit, learning the
mechanisms of deterioration of building materials that affect its durability as well as knowledge of the prescriptive
design and durability based on performance models, as a technical-scientific approach, ie applied science, aimed at
civil engineers.
Thus, the different themes that constitute the program are addressed consistently and comprehensively, with the
mechanisms of deterioration of building materials, action of the environment in materials, the durability of concrete,
corrosion of metals and reinforced steel, the deterioration of wood, the deterioration of natural stones and mortars, the
durability of asphalt in pavements, materials produced with construction waste, and the prescriptive design for
durability and design based on performance models. To each theme, the study is focused on the mechanisms of
deterioration and durability of the project, demonstrating the importance of knowledge of the mechanisms of
deterioration for the best performance of materials in structures. All topics of the program are developed based on
current scientific knowledge.
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Thus, taking into account the scope of the program, students will understand that the project of durability can be
developed based on performance models g); Mastery of mechanisms and durability of concrete and the prescriptive
project of concrete durability f), the concepts of deterioration of wood e), the durability of asphalt pavements and of
materials incorporating waste d), the deterioration of mortar and ceramic materials, c), and deterioration of rocks b) are
acquired by the study in depth of scientific papers and case studies, during each of the topics discussed.
Mastery of an experimental investigation of the durability of materials a) is acquired by carrying out studies, analysis
and interpretation of results from experimental research, to one of the topics discussed. Mastery of knowledge of the
main laboratory tests to investigate the durability of the materials is obtained based on practical experimentation in the
laboratory.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
No início do estudo de cada uma dos temas do programa, nas aulas teórico-práticas é adoptado, o método expositivo
e indutivo através da apresentação de casos do quotidiano e de casos-problema, além dos conteúdos teóricos.
Para o aprofundamento de cada tema, os alunos, autonomamente, desenvolvem nas aulas teórico-práticas, relatórios
de pesquisa e de resolução de exercícios práticos, com a supervisão do docente e consulta de bibliografia.
No laboratório os alunos aplicam os conhecimentos adquiridos nas aulas teórico-práticas, desenvolvendo um trabalho
experimental de ensaios de durabilidade de determinados materiais de construção.
A avaliação é realizada com um trabalho de pesquisa individual abordando questões teóricas e práticas, e resolução
de exercícios, e com um trabalho de laboratório experimental e/ou de projecto que consiste no estudo de um caso
prático de durabilidade de materiais, individual, com apresentação e discussão.
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In the beginning of study of each theme part of the syllabus, in theoretical-practical classes, an expository and
inductive method is adopted, by presenting practical cases and cases of everyday problem, beyond the theoretical
content.
To deepen the study of each theme, students, independently develop, during the theoretical and practical classes,
research reports and resolution of practical exercises, under the supervision of teachers and consultation of
bibliography.
In the laboratory, students apply the knowledge acquired in theoretical-practical classes. To this end, students are
asked to develop an experimental test of durability properties of certain building materials.
The evaluation is performed with an individual research work, addressing theoretical and practical questions, and
problem solving, and an experimental laboratory work or project which consists in the study of a case of durability of
materials, individually, with presentation and discussion .
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Nas aulas teórico-práticas são apresentados, no início do estudo de cada tema, de forma coerente e progressiva,
casos quotidiano e casos-problema, além dos conteúdos teóricos, relativos ao programa da unidade curricular,
expondo e induzindo os conhecimentos necessários para o reconhecimento e compreensão dos diferentes dos
mecanismos de deterioração e no projecto de durabilidade. Assim, são apresentados estudos de caso aprofundados
sobre a acção do meio ambiente, a durabilidade do betão, a corrosão dos metais e das armaduras de aço, a
deterioração de madeiras, a deterioração de pedras naturais a durabilidade das argamassas, a durabilidade de
misturas betuminosas em pavimentos, de materiais produzidos com resíduos de construção. Em cada tema abordado,
o estudo é centrado nos mecanismos de deterioração e no projecto de durabilidade, demonstrando a importância do
conhecimento dos mecanismos de deterioração para o melhor desempenho dos materiais nas construções. Os temas
do programa são desenvolvidos com base no conhecimento científico actual.
Nas aulas teórico-práticas, para cada um dos temas apresentados, os estudantes, com autonomia, resolvem
exercícios práticos, relatórios de pesquisa de modo a compreenderem e dominarem o conhecimento dos mecanismos
de deterioração dos materiais e do projecto de durabilidade. Durante estas aulas, os estudantes, com base em
consulta de bibliografia disponível e no estudo da casos-problema, com supervisão do docente, adquirem
competências para o domínio do projecto de durabilidade prescritivo e compreendem o projecto de durabilidade com
base em modelos de desempenho.
Nas aulas de laboratório é adoptada a metodologia de ensino pela descoberta através da realização de ensaios
experimentais, uma vez que os alunos são levados a construir os seus próprios conhecimentos, a partir de conceitos
gerais, sobre os ensaios de durabilidade dos materiais, de acordo com normas de ensaios específicas.
No período de tempo destinado ao estudo individual, os estudantes desenvolvem ainda um trabalho de projecto que
consiste no estudo de um caso prático de projecto de durabilidade prescritiva para um determinado edifício, estrutura,
ou local, sujeitos a diferentes condições de utilização e desempenho. O desenvolvimento deste trabalho permite
aprofundar os conhecimentos adquiridos dos diferentes mecanismos de deterioração dos materiais e desempenho
para diferentes condições. O desenvolvimento do trabalho é feito com acompanhamento tutório pelos docentes.
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3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
In theoretical-practical classes are presented at the beginning of each study subject, consistent and progressive cases
and cases everyday problem-beyond the theoretical content on the program of the course, stating the expertise
required for recognition and understanding of the different mechanisms of deterioration and durability of the project.
Thus, detailed case studies are presented on the action of the environment, the durability of concrete, corrosion of
metals and reinforced steel, the deterioration of wood, the deterioration of the durability of natural stone mortar, the
durability of bituminous mixtures on pavements, materials produced with construction waste. In each theme, the study
is focused on the mechanisms of deterioration and on project for durability, demonstrating the importance of
knowledge of the mechanisms of deterioration for the best performance of materials in construction. The syllabus is
developed based on current scientific knowledge.
In the theoretical-practical classes, for each topic presented, students independently, solve practical exercises, and
elaborate research reports in order to understand and master the knowledge of the mechanisms of deterioration of
materials and design for durability. During these classes, students, based on consultation of available literature and
study of case-problems, with supervision of the teacher, acquire skills for the prescriptive durability project and
understand the durability project based on performance models.
In the laboratory classes is adopted the teaching methodology based on the discovery by conducting experiments,
since the students are led to construct their own knowledge, from general concepts about the durability testing of
materials, according to specific test standards.
In the time period for the individual study, students also develop a project work which is the study of a case study of
prescriptive durability project for a particular building, structure, or construction, subject to different terms of use and
performance. The development of this work allows students to deepen their knowledge of various mechanisms of
deterioration of materials and performance for different conditions. The development of this work is done with
accompanying tutorial by teachers.
3.3.9. Bibliografia principal:
Textos de apoio para o estudo disponíveis on-line no e-conteúdos da UBI: aulas e textos de apoio seleccionados,
trabalhos, artigos técnico-científicos, teses de mestrado, normas e recomendações, em formato pdf; Actas do 1º
Encontro Nacional sobre Patologia e Reabilitação de Edifícios – PATORREB; Actas do 2º Encontro Nacional sobre
Patologia e Reabilitação de Edifícios – PATORREB 2006; Actas do 2º Congresso Nacional da Construção “Construção
2004 - Repensar a Construção”; Actas do 2º. Simpósio Internacional Sobre Patologia, Durabilidade e Reabilitação dos
Edifícios “Aprendendo com os erros e defeitos da construção”; Actas do 1º Congresso Nacional de Argamassas de
Construção; Actas do Seminário: Pavimentos Rodoviários “Verdes”; Actas do III Congresso Rodoviário Português:
Gestão do sistema rodoviário; Actas do IV Congresso Rodoviário Português: Política rodoviária – Os próximos 10
anos.

Anexo IV - Estruturas Especiais / Special Structures
3.3.1. Unidade curricular:
Estruturas Especiais / Special Structures
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
João António Saraiva Pires da Fonseca
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
Marcin Michal Górski
Clemente Martins Pinto
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
a) Domínio de modelação e análise de estruturas de edifícios
b) Domínio de modelação e análise de estruturas de reservatórios
c) Compreensão de sistemas e estruturas de pontes
d) Compreensão de estruturas de torres, mastros e chaminés
e) Reconhecimento de sistemas e estruturas de silos
f) Reconhecimento de reforço de estruturas de edifícios

3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
a) Domain on modeling and analysis of Building structures
b) Domain on modeling and analysis of Tank structures
c) Understanding of Bridge structural systems
d) Understanding of Tower, Mast and Chimney structures
e) Recognizing systems of Silo structures
f) Recognizing systems of structure strengthening
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3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Estruturas de Edifícios
2. Reservatórios
3. Silos
4. Torres metálicas
5. Mastros
6. Chaminés
7. Pontes
8. Reforço de Estruturas

3.3.5. Syllabus:
1. Structures of Buildings
2. Tanks
3. Silos
4. Steel towers
5. Guided Masts
6. Chimneys
7. Bridges
8. Structure strengthening
3.3.6. 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 de estruturas.
A selecção dos conteúdos teve presente a duração limitada do curso, correspondente a um semestre lectivo e a cerca
de quinze semanas de aulas (45 horas teóricas e 30 horas práticas).
3.3.6. 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 defined above.
The sequence established for the chapters follows the logic of pedagogy, from the generality of the principles, through
the details and concluding with a final synthesis supported by examples of structures.
The selection of contents was conditioned to duration of the course, equivalent to a semester and about fifteen weeks
of classes (75 hours of theoretical and practical lectures).
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O conteúdo programático da disciplina é apresentado aos alunos em dois tipos de aulas: teóricas e práticas. Existe
ainda a possibilidade de consulta dos docentes, para esclarecimento individual de dúvidas, durante um período de
atendimento de cerca de 3 horas semanais.
As aulas teóricas decorrem em anfiteatro para o conjunto de todos os alunos interessados e destinam-se a: apresentar
os objectivos do processo de ensino aprendizagem; sensibilizar os alunos para o estudo dos temas relacionados;
estimular o interesse pela observação directa de obras e pela pesquisa de informação relacionada, quer bibliográfica,
quer na rede; introduzir os conceitos teóricos de forma progressiva; estudo de estruturas exemplares na perspectiva
de projecto.
As aulas práticas decorrem em salas equipadas com meios audiovisuais, para grupos de cerca de 10 alunos,
destinando-se ao projecto acompanhado de estruturas de edifícios altos e pontes, discussão e esclarecimento
individual de dúvidas.
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The syllabus of the course is presented to students in two types of classes: theoretical and practical. There is a
possibility of consultation with teachers, for clarification of individual questions, during a period of about 3 hours a
week.
The lectures take place in the amphitheater for the set of all interested students and are designed to: a) present the
objectives of teaching and learning process; b) call the attention of the students to study the issues, stimulating
interest for direct observation of structures and research related information, whether in literature or within the
internet; c) introduce the theoretical concepts in a progressive, exemplary study of structures in a design perspective.
Practical classes take place in classrooms equipped with audiovisual equipment for groups of about 10 students and
are designed for analysis, design of structures of buildings and bridges, individual discussion and clarification of
doubts.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Tendo em vista a formação de engenheiros, privilegia-se a aplicação prática dos conceitos em detrimento de
complexas manipulações matemáticas abstractas. Fomenta-se a capacidade de selecção dos aspectos essenciais e
desprezo dos secundários, avaliando sistematicamente a importância relativa de cada parâmetro.
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
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Having in mind the training of future engineers, the teaching is focused on the practical application of concepts, rather
on abstract complex mathematical manipulations. The ability for selecting the essential parameters and neglecting
secondary aspects is trained by systematical evaluation of the relative importance of each parameter.
3.3.9. Bibliografia principal:
Smith, Bryan S. and Coull, Alex, “Tall Building Structures”, John Wiley & Sons, 1991
Kowalczyk, Ryszard et al., “Structural Systems for Tall Buildings”, McGrawHill, 1995
Leonhardt, Fritz, “Construções em Concreto” (6.Vol) Ed. Interciência, Rio de Janeiro 1977
Menn, Cristian, “Stahlbetonbrücken”, Springer, Wien, 2003
Chen, W. F., “Handbook of Civil Engineering”, Boca Raton CRS Press, 1997
Chen, W.F. & Toma, S., Advanced analysis of steel frames, CRC Press, Ann Arbor, 1994.
Gaylord E,. Gaylord C.: Design of steel bins for storage of bulk solids. Prentice Hall. Englewood Cliffs, 1984.

Anexo IV - Estruturas Laminares / Laminar Structures
3.3.1. Unidade curricular:
Estruturas Laminares / Laminar Structures
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Luís Filipe Almeida Bernardo
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
Jorge Miguel de Almeida Andrade
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
A unidade curricular tem por objectivo complementar a teoria de estruturas, através da transmissão das seguintes
competências:
(a) Reconhecimento dos métodos de solução dos problemas elásticos baseados na teoria de elasticidade.
(b) Compreensão da aplicação das equações da mecânica dos sólidos na análise estática das peças laminares.
(c) Compreensão da teoria das placas, lajes e cascas.
(d) Domínio da aplicação da teoria das placas, lajes e cascas na solução dos problemas práticos de placas, lajes e
cascas.
(e) Domínio da aplicação de métodos numéricos simplificados na solução dos problemas práticos de placas, lajes e
cascas.
3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
The aim of the curricular unit is to complement the theory of structures, through the transmission of the following
competences:
(a) Recognize the solution methods for elastic problems based on elasticity theory.
(b) Understanding the application of solids mechanical equations to analyse the static of laminar elements.
(c) Understanding of the plates, slabs and shells theories.
(d) Ability to apply the plates, slabs and shells theories to solve practical problems of plates, slabs and shells.
(e) Ability to apply simplified numerical methods to solve practical problems of plates, slabs and shells.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1.Introdução
2.Notação indicial e métodos de solução de problemas elásticos
3.Problemas bidimensionais
4.Teoria das lajes e das placas
5.Teoria das cascas
6. Métodos numéricos simplificados: análise de grelha equivalente para as lajes e método dos elementos finitos
3.3.5. Syllabus:
1. Introduction
2. Indicial notation and solution methods for elastic problems
3. Two-dimensional problems
4. Plates and slabs theory
5. Shells theory
6. Simplified numerical methods: grid equivalent model for slabs and finite element method
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular Estruturas Laminares 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 teoria de
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estruturas, alargando-a a outras situações correntes e não contempladas nas unidades curriculares Estruturas I e II
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 entre os conteúdos de cada capítulo leccionado (Capítulos 1 a 6 dos conteúdos programáticos) e as
competências específicas a desenvolver (Competências (a) a (e) dos objectivos da unidade curricular e competências
a desenvolver), designadamente:
- Os Capítulos 1 a 3 (Introdução, Notação indicial e métodos de solução de problemas elásticos e Problemas
bidimensionais) conferem ao aluno o Reconhecimento dos métodos de solução dos problemas elásticos baseados na
teoria de elasticidade e a Compreensão da aplicação das equações da mecânica dos sólidos na análise estática das
peças laminares (Competências (a) e (b));
- Os Capítulos 4 e 5 (Teoria das lajes e das placas e Teoria das cascas) confere ao aluno a Compreensão da teoria das
placas, lajes e cascas e o Domínio da aplicação da teoria das placas, lajes e cascas na solução dos problemas práticos
de placas, lajes e cascas. (Competências (c) e (d));
- O Capítulo 6 (Métodos numéricos simplificados: análise de grelha equivalente para as lajes e método dos elementos
finitos) confere ao aluno o Domínio da aplicação de métodos numéricos simplificados na solução dos problemas
práticos de placas, lajes e cascas (Competência (e)).
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
The syllabus of the curricular unit Laminar 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 theory of structures, by extending
this competence to other cases not covered by the Structures I and II courses.
To provide students with specific competences, there is a correspondence between the content taught in each chapter
(Chapters 1 to 6 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 to 3 (Introduction, Indicial notation and solution methods for elastic problems and Two-dimensional
problems) gives to the student the ability to Recognize the solution methods for elastic problems based on elasticity
theory and the ability to Understanding the application of solids mechanical equations to analyse the static of laminar
elements (Competences (a) and (b));
- Chapters 4 and 5 (Plates and slabs theory and Shells theory) gives to the student the ability to Understand the plates,
slabs and shells theories and the Ability to apply the plates, slabs and shells theories to solve practical problems of
plates, slabs and shells (Competences (c) and (d));
- Chapter 6 (Simplified numerical methods: grid equivalent model for slabs and finite element method) gives to the
student the Ability to apply simplified numerical methods to solve practical problems of plates, slabs and shells
(Competence (e)).
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular tem a duração de um semestre lectivo, envolvendo 64 horas de contacto com a equipa
docente, 86 horas de trabalho autónomo e 10 horas para avaliação (total: 160 horas). A aprovação a esta unidade
curricular confere ao formando 6 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 analítica e com software de problemas práticos).
A avaliação é realizada em duas fases:
- Avaliação contínua: trabalhos teórico-práticos ao longo do semestre lectivo
- Exame final (com parte teórica e parte prática) para os alunos admitidos
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This one semester course consists of 64 hours of contact with the teaching team, 86 hours of autonomous work and 10
hours for evaluation (total: 160 hours). The course is credited with 6 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
analytically and with software).
Evaluation is performed in two phases:
- Continuous evaluation: theoretical and practical works throughout the semester
- Final exam (with theoretical and practical part) for admitted students

3.3.8. 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 horas (64 horas de contacto
com a equipa docente, 86 horas de trabalho autónomo por parte do aluno e 10 horas para avaliação), foi definida tendo
por base os objectivos e competências a serem adquiridas pelos alunos, designadamente tendo em conta o volume de
trabalho a realizar quer pelo aluno e pela equipa docente.
A estruturação das aulas faseadas em aulas teóricas – T, onde é feita a exposição dos conceitos teóricos dos
conteúdos programáticos e onde também são apresentados exemplos práticos de aplicação de pequena dimensão, e
em aulas práticas – PL, onde os alunos aplicam os conceitos teóricos através da resolução de problemas práticos
adequados e ajustados a cada conteúdo programático, quer analiticamente quer com recurso a software, permite, de
uma forma proporcionada e gradual, que os alunos adquiram as competências necessárias ao longo do semestre para
obter a aprovação.
A duração e a estruturação desta Unidade Curricular enquadram-se dentro do normalmente adoptado em unidades
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curriculares equivalentes de outras Universidades Portuguesas e Europeias.
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 à equipa docente ter adquirido as competências julgadas suficientes e
necessárias.
3.3.8. 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, 86 hours of autonomous
work and 10 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 teaching team.
The course is structured with alternated theoretical classes – T, where theoretical concepts of the syllabus are taught
and some small practical examples are presented, and practical classes - PL, where students apply the theoretical
concepts by solving practical problems appropriate to each syllabus contents, analytically and with software. This
arrangement of the classes allows that students acquire the competences, in a gradual and proportionate way
throughout the semester, to be approved.
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 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.
3.3.9. Bibliografia principal:
- Apontamentos do docente para apoio à disciplina (disponibilizados no E-CONTEÚDOS)
- S.P. Timoshenko, J. N. Goodier, Teoria da Elasticidade”, Guanabra Dois, Rio de Janeiro 1980.
- S.P. Timoshenko, S. W oinowskyKrieger, Theory of Plates and Shells”, Mc GrawHill, New York 1959.

Anexo IV - Estudo e Aplicação de Betões Especiais / Mix Design and Application of Special Concretes
3.3.1. Unidade curricular:
Estudo e Aplicação de Betões Especiais / Mix Design and Application of Special Concretes
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Miguel Costa Santos Nepomuceno
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
A unidade curricular de Estudo e Aplicação de Betões Especiais é uma disciplina opcional que tem por objectivo
consolidar e dar continuidade aos conhecimentos adquiridos na disciplina de Materiais de Construção II relativamente
aos betões da gama de resistência normal e conferir novos conhecimentos teóricos e práticos no domínio do estudo
da composição e propriedades de betões não correntes, nomeadamente, betões de alta resistência, betões autocompactáveis, betões com incorporação de agregados leves e betões reforçados com fibras.
As seguintes competências serão desenvolvidas nesta unidade curricular:
a) Domínio da tecnologia dos betões de alta resistência.
b) Domínio da tecnologia dos betões auto-compactáveis.
c) Compreensão da tecnologia dos betões com agregados leves.
d) Compreensão da tecnologia dos betões reforçados com fibras.
3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
The curricular unit of Study and Application of Special Concrete is an optional subject that aims to consolidate and to
build upon knowledge acquired in the subject of Construction Materials II regarding to Normal Strength Concretes and
provide new theoretical and practical knowledge in the field of mix design and properties of non-conventional
concretes, namely, high-strength concrete, self-compacting concrete, light weight aggregate concrete, fiber reinforced
concrete.
The following competences will be developed in this curricular unit:
a) Ability on technology of high-strength concrete.
b) Ability on technology of self-compacting concrete.
c) Knowledge on technology of light weight aggregate concrete
d) Knowledge on technology of fiber reinforced concrete
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3.3.5. Conteúdos programáticos:
1) Revisões sobre a metodologia de estudo da composição, caracterização, produção e aplicação de betões da gama
de resistência normal.
2) Campos de aplicação dos betões “especiais”.
3) Tecnologia do estudo da composição, caracterização, produção e aplicação de betões de alta resistência.
4) Tecnologia do estudo da composição, caracterização, produção e aplicação de betões auto-compactáveis.
5) Tecnologia do estudo da composição, caracterização, produção e aplicação de betões incorporando agregados
leves.
6) Tecnologia do estudo da composição, caracterização, produção e aplicação de betões reforçados com fibras.
3.3.5. Syllabus:
1) Revisions about the methodology for mix design, characterization, production and application of normal strength
concrete.
2) Scope of application of “special” concrete.
3) Technology for mix design, characterization, production and application of high strength concrete.
4) Technology for mix design, characterization, production and application of self-compacting concrete.
5) Technology for mix design, characterization, production and application of light weight aggregate concrete.
6) Technology for mix design, characterization, production and application of fiber reinforced concrete.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular de Estudo e Aplicação de Betões Especiais foram definidos em
função dos objectivos e competências a adquirir pelos alunos. Os objectivos definidos, traduzidos nas competências
específicas previstas, são alcançados através dos conteúdos programáticos da seguinte forma:
- O Capítulo 1 (Revisões sobre a metodologia de estudo da composição, caracterização, produção e aplicação de
betões da gama de resistência normal), permite ao aluno recordar e cimentar conhecimentos adquiridos na disciplina
de Materiais de Construção II, permitindo introduzir gradualmente novos conceitos e metodologias de ensaio e de
estudo da composição.
- O Capítulo 2 (Campos de aplicação dos betões “especiais”), confere ao aluno uma visão geral dos diferentes campos
de aplicação e potencialidades dos betões ditos “especiais” e do estado do desenvolvimento da aplicação destes
betões a nível mundial.
- O Capítulo 3 (Tecnologia do estudo da composição, caracterização, produção e aplicação de betões de alta
resistência), confere ao aluno os conhecimentos teóricos e práticos necessários para seleccionar e caracterizar os
componentes do betão face às suas exigências específicas, efectuar o cálculo da mistura, produzir amassaduras
experimentais e realizar os ensaios do betão no estado fresco e endurecido (competência “a”). Nesta fase, os alunos
iniciam o contacto com o ambiente de investigação, desenvolvendo trabalho laboratorial que compreende as várias
fases descritas (competência “a”).
- O Capítulo 4 (Tecnologia do estudo da composição, caracterização, produção e aplicação de betões autocompactáveis), confere ao aluno os conhecimentos teóricos e práticos necessários para seleccionar e caracterizar os
componentes do betão face às suas exigências específicas, efectuar o cálculo da mistura, produzir amassaduras
experimentais e realizar os ensaios do betão no estado endurecido (competência “b”). Nesta fase os alunos
desenvolvem trabalho laboratorial com a metodologia proposta pelo docente (competência “b”).
- O Capítulo 5 (Tecnologia do estudo da composição, caracterização, produção e aplicação de betões incorporando
agregados leves), confere ao aluno os conhecimentos teóricos e práticos necessários para seleccionar e caracterizar
os componentes do betão face às suas exigências específicas, efectuar o cálculo da mistura, produzir amassaduras
experimentais e realizar os ensaios do betão no estado endurecido (competência “c”).
- O Capítulo 6 (Tecnologia do estudo da composição, caracterização, produção e aplicação de betões reforçados com
fibras), confere ao aluno os conhecimentos teóricos e práticos necessários para seleccionar e caracterizar os
componentes do betão face às suas exigências específicas, efectuar o cálculo da mistura, produzir amassaduras
experimentais e realizar os ensaios do betão no estado endurecido (competência “d”).
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
The syllabus of the curricular unit of Study and Application of Special Concrete were established in the light of the
objectives and competences to be acquired by students. The defined objectives, expressed by specific competences
foreseen, are achieved through the syllabus as follows:
- Chapter 1 (Revisions about the methodology for mix design, characterization, production and application of normal
strength concrete), allows students to recall and cementing knowledge acquired in the subject of Construction
Materials II, allowing the gradual introduction of new concepts and methodologies of test and mix design.
- Chapter 2 (Scope of application of “special” concrete), gives the student an overview of the different fields of
application and potential of so-called "special" concrete and the state of the art of application development worldwide.
- Chapter 3 (Technology for mix design, characterization, production and application of high strength concrete), gives
to the student the theoretical and practical knowledge needed to select and characterize the concrete components
according to their specific requirements, perform the mix design, produce experimental mixtures and perform the tests
on fresh and hardened concrete (competence "a"). At this stage, students initiate contact with the research
environment, developing laboratory work comprising the several stages described (competence "a").
-Chapter 4 (Technology for mix design, characterization, production and application of self-compacting concrete),
gives the student the theoretical and practical knowledge needed to select and characterize the concrete components
according to their specific requirements, perform the mix design, produce experimental mixtures and perform the tests
on fresh and hardened concrete (competence "b"). In this phase students develop laboratory working with the
methodology proposed by the teacher (competence "b").
-Chapter 5 (Technology for mix design, characterization, production and application of light weight aggregate
concrete), gives the student the theoretical and practical knowledge needed to select and characterize the concrete
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components according to their specific requirements, perform the mix design, produce experimental mixtures and
perform the tests on fresh and hardened concrete (competence "c").
-Chapter 6 (Technology for mix design, characterization, production and application of fiber reinforced concrete), gives
the student the theoretical and practical knowledge needed to select and characterize the concrete components
according to their specific requirements, perform the mix design, produce experimental mixtures and perform the tests
on fresh and hardened concrete (competence "d").
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular de Estudo e Aplicação de Betões Especiais tem a duração de um semestre lectivo, envolvendo 64
horas de contacto com o docente, 86 horas de trabalho autónomo e 10 horas para avaliação (total: 160 horas). A
aprovação a esta unidade curricular confere ao estudante 6 ECTS.
As horas de contacto correspondem a um total de 64 horas de aulas teórico-práticas, distribuídas em cerca de 50%
para exposição dos conteúdos programáticos e 50% para a prática laboratorial.
A avaliação é realizada em duas fases:
- Avaliação contínua: ocorre ao longo do semestre lectivo e inclui a realização e apresentação de um trabalho
científico de síntese (50%) e dois relatórios técnico-científicos relatando os estudos laboratoriais (50%).
- Exame final: Só é permitida aos alunos que tenham obtido os requisitos mínimos fixados pelo docente relativamente
às presenças nas aulas lab. e destina-se à melhoria dos trabalhos previstos na avaliação contínua com os mesmos
factores de ponderação.
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curriculum unit of Study and Application of Special Concrete has a duration of one academic semester, involving
64 hours of contact with the teacher, 86 autonomous working hours and 10 hours for evaluation (total: 160 hours).
Approval of this curricular unit gives the student 6 ECTS.
The contact hours correspond to a total of 64 hours of theoretical-practical lessons, distributed in about 50% for
exposure of syllabus and 50% for laboratory practice.
The evaluation is conducted in two phases:
-Continuous evaluation: occurs throughout the academic semester and includes the completion and submission of a
scientific work of synthesis (50%) and two technical-scientific reports concerning to laboratory studies (50%).
-Final exam: only students who have obtained the minimum requirements set by teacher, concerning to the presences
in laboratory lessons, are allowed for improvement of the work planned in ongoing evaluation with the same weighting
factors.
3.3.8. 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 horas (64 horas de contacto
com o docente, 86 horas de trabalho autónomo por parte do aluno e 10 horas para avaliação), foi definida tendo por
base os objectivos e competências a serem adquiridas pelos alunos, designadamente tendo em conta o volume de
trabalho a realizar quer pelo aluno, quer pelo docente.
As aulas teórico-práticas serão organizadas de modo a permitir que a aquisição gradual de conhecimentos e
competências. Esta estruturação permite que os alunos adquiram nas aulas teóricas os conceitos e as competências
necessárias no plano teórico e que imediatamente exercitem e aprofundem essas competências nas aulas de
laboratório que se seguem.
A duração e a estrutura desta unidade curricular são similares àquelas adoptadas em unidades curriculares
equivalentes de outras Universidades Portuguesas e Europeias. 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.

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The duration of one academic semester for this curricular unit, involving a total of 160 hours (64 hours of contact with
the teacher, 86 hours of autonomous work by the student and 10 hours for evaluation), was set based on the objectives
and competences to be acquired by students, taking into account the volume of work to be carried out either by the
student or teacher.
Theoretical-practical lessons are arranged so as to allow the gradual acquisition of knowledge and competences. This
structuring allows students to acquire in classroom the theoretical concepts and skills necessary and immediately
exercise and develop these skills in lab classes that follow.
The length and structure of this curriculum unit are similar to those adopted in equivalent curricular units of other
Portuguese and European Universities. 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.

3.3.9. Bibliografia principal:
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1) NEPOMUCENO, M. – Betão: Estudo da composição e propriedades, MCII, UBI, 1999.
2) NEPOMUCENO, M. – Estudo da composição de betões: aula prática, in «PAPCC» Covilhã, UBI, Julho 1999.
3) NEPOMUCENO, Miguel – Metodologia para a Composição de Betões Auto-compactáveis, in «Tese de
doutoramento», Covilhã, UBI, 2005;
4) RILEM SCC: 174 - Self-Compacting Concrete: State-of-the-Art Report of RILEM Technical Committee 174-SCC»,
2000;
5) DIAS, Nídia Costa – Betão Auto-Compactável Branco, in «Dissertação de Mestrado», Coimbra, Novembro 2002;
6) ACI 363 R-84 – State-of-the-Art Report on High-Strength Concrete, «ACI Journal – Committee Report», n.º 81-34, Jul.
- Aug. 1984;
7) ALMEIDA, Ivan R.– Betões de Alta Resistência e Durabilidade in «Tese de Doutoramento», Lisboa, LNEC, 1990;

Anexo IV - Reabilitação Estrutural / Strutural Rehabilitation
3.3.1. Unidade curricular:
Reabilitação Estrutural / Strutural Rehabilitation
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Luís Filipe Almeida Bernardo
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
Bruno José Afonso Costa
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
A disciplina apresenta como objectivo principal habilitar os alunos com conhecimentos que lhes permitam abordar o
projecto e execução de obras de reparação, reabilitação e reforço estrutural em estruturas diversas.
Para o efeito, os alunos deverão no final da formação ser capazes de:
a)compreender quais as etapas que um projecto de reparação, reabilita-ção e/ou reforço requer
b)perceber quais os objectivos da reparação, reabilitação e/ou reforço de estruturas
c)identificar anomalias e mecanismos de deterioração em estruturas de tipologia diversa
d)conhecer normas e recomendações que visam a durabilidade dos materiais estruturais
e)adoptar metodologias convenientes de inspecção para estruturas de diferente tipologia
f)seleccionar os ensaios que permitam a avaliação e diagnóstico do estado de uma estrutura
g)conhecer as diferentes técnicas de reparação e reabilitação de estruturas de tipologia diversa
h)proceder ao dimensionamento de reforços estruturais com diferentes técnicas
3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
The subject's main goal is to transmit the relevant knowledge to the students concerning the design and execution of
repair, rehabilitation, strengthening and upgrade works in structures.
For this purpose, at the end of training, students should be able to:
a)understand which steps a repair, rehabilitation or strengthening project requires
b)understand which are the objectives in repair, rehabilitation or streng-thening of structures
c)identify anomalies and deterioration mechanisms in structures of dif-ferent type
d)know standards and guidelines targeting the durability for structural materials
e)adopt suitable methodologies for the structures inspection taking into consideration their typology
f)adequately select the tests for the condition assessment of a structure
g)know the different techniques available for repair, rehabilitation or strengthening of structures constructed with
various materials
h)design the strengthening of a structure by using different techniques
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Intervenções em estruturas.
2. Anomalias e mecanismos de deterioração.
3. Durabilidade.
4. Inspecção e avaliação do estado de uma estrutura.
5. Ensaios.
6. Reparação de estruturas de betão estrutural.
7. Reforço de estruturas de betão estrutural
8. Reparação e reforço de estruturas metálicas, de madeira e de alvenaria.
9. Reforço para a acção sísmica.
3.3.5. Syllabus:
1. Scope of possible works to be performed in already built structures.
2. Anomalies and deterioration mechanisms.
3. Durability.
4. Inspection of an already built structure and its condition assessment.
5. Tests.
6. Repair of prestressed reinforced concrete structures.
7. Strengthening of prestressed reinforced concrete structures.
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8. Repair and strengthening of structures built with different materials (steel, wood and masonry).
9. Strengthening for seismic action.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular Reabilitação Estrutural 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 introduzir o estudo das
técnicas de reparação, reabilitação e reforço de estruturas, dar a conhecer as metodologias adoptadas na sua
inspecção e os procedimentos mais convenientes para a avaliação e diagnóstico do seu estado, bem como os ensaios
existentes mais adequados.
Para dotar os alunos das competências específicas a desenvolver, existe uma correspondência entre os conteúdos de
cada capítulo leccionado (Capítulos 1 a 9 dos conteúdos programáticos) e as competências específicas a desenvolver
(Competências a) a h) dos objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver), designadamente:
- O Capítulo 1 confere ao aluno a capacidade de identificar a reparação, o reforço e a reabilitação como intervenções
distintas (Competência b));
- O Capítulo 2 confere ao aluno o conhecimento dos sintomas de deteriora-ção, das suas principais causas e
mecanismos, da identificação dos efeitos estruturais e da sua avaliação (Competência c));
- O Capítulo 3 confere ao aluno o conhecimento do conceito de durabilidade estrutural, por contraposição ao de
segurança estrutural, das técnicas de protecção, e das normas e recomendações associadas (Competência d));
- O Capítulo 4 confere ao aluno o conhecimento dos diferentes tipos de ins-pecção e dos parâmetros que devem ser
considerados na avaliação do estado da estrutura (Competência e));
- O Capítulo 5 confere ao aluno o conhecimento dos ensaios destrutivos e não destrutivos existentes, dos testes
laboratoriais e realizados in situ, e de como os parâmetros medidos permitem realizar a caracterização do comportamento das estruturas e a avaliação das propriedades dos materiais constituintes (Competência f));
- O Capítulo 6 confere ao aluno o conhecimento dos tipos de intervenção visando a reparação de estruturas de betão
estrutural, e dos procedimentos que permitem controlar a sua qualidade (Competência g));
- O Capítulo 7 confere ao aluno o conhecimento dos tipos de intervenção visando o reforço de estruturas de betão
estrutural, e dos procedimentos que permitem controlar a sua qualidade (Competências g) e h));
- O Capítulo 8 confere ao aluno o conhecimento das técnicas e procedimen-tos adequados à inspecção e diagnóstico
de estruturas de diferente tipolo-gia, e da capacidade de projectar soluções de reparação ou reforço para estruturas
(Competências g) e h));
- O Capítulo 9 confere ao aluno o conhecimento dos objectivos e especifici-dades deste tipo de reforço, das normas e
recomendações existentes para o conceber e executar, das técnicas que podem ser adoptadas e sua efi-ciência
(Competências g) e h)).
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
The syllabus of the curricular unit Structural Rehabilitation 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 introducing the study of repair, rehabilitation and
strengthening techniques of structures, to give an insight on the methodologies adopted in inspections for different
structures, and to present the more suitable procedures for their condition assessment, as well as the existing tests to
be adopted.
To provide students with competences, there is a correspondence between the content taught in each chapter
(Chapters 1 to 9 of the syllabus) and the competences to develop (Competences a) to h) of the objectives of the
curricular unit and competences to develop), namely:
- Chapter 1 gives to the student the ability to differentiate the repair, streng-thening and rehabilitation interventions as
distinct ones (Competence b));
- Chapter 2 gives to the student the knowledge of the deterioration symptoms, and of their major causes and
mechanisms, and also provides the identification of the structural effects and their evaluation (Competence c));
- Chapter 3 gives to the student the knowledge of the durability concept for structures, as compared to the structural
safety, and of the protection tech-niques, and of the related standards and guidelines (Competence d));
- Chapter 4 gives to the student the knowledge of different types of inspec-tions and of the parameters that should be
considered in the condition as-sessment of a structure (Competence e));
- Chapter 5 gives to the student the knowledge of the existing destructive and non-destructive tests, of the laboratory
tests and in-situ tests, and of how the measured parameters allow the characterization of the structures behaviour and
the evaluation of their materials (Competence f));
- Chapter 6 gives to the student the knowledge of the different techniques aiming at the repair of prestressed
reinforced concrete structures, as well as of the procedures that enable their quality control (Competence g));
- Chapter 7 gives to the student the knowledge of the different techniques aiming at the strengthening of prestressed
reinforced concrete structures, as well as of the procedures that enable their quality control (Competence g));
- Chapter 8 gives to the student the knowledge of the diverse techniques and procedures suitable for the inspection
and condition assessment of different structures, and the ability to design repair or strengthening solutions for
structures (Competences g) and h))
- Chapter 9 gives to the student the knowledge of the goals and specificities for the structural strengthening dedicated
to seismic action, of the existing standards and guidelines used to design and implement it, of the techniques that can
be adopted and their efficiency (Competences g) and h)).
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular tem a duração de um semestre lectivo, envolvendo 64 horas de contacto com a equipa
docente, 32 horas de trabalho autónomo, 56 horas de trabalho de grupo e 8 horas para avaliação (total: 160 horas). A
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aprovação a esta unidade curricular confere ao formando 6 ECTS.
As aulas estão organizadas em aulas teóricas – T (exposição dos conteú-dos programáticos, envolvendo também a
apresentação de problemas de pequena dimensão) e aulas práticas – TP (aplicação dos conteúdos programá-ticos
através da resolução de problemas práticos).
A avaliação é realizada em duas fases:
- Avaliação contínua: através de um trabalho de grupo e com a realização de testes com duas componentes, uma
teórica e outra prática, ao longo do semestre lectivo;
- Exame final (com uma parte teórica e outra prática) para os alunos admiti-dos.
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course is lectured during one semester and consists of 64 hours of contact with the teaching team, 32 hours of
autonomous work, 56 hours of team work and 8 hours for evaluation (total: 160 hours). The course is credited with 6
ECTS.
The course is structured with theoretical classes – T (exposition of the sub-jects of the course and presentation of
small practical examples) and practical classes – TP (application of theoretical concepts to solve practical problems).
Evaluation is performed in two phases:
- Continuous evaluation: through a team project and tests, theses with two components, one theoretical and other
practical, throughout the semester;
- Final exam (with theoretical and practical parts) for the students admitted to it.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Esta unidade curricular com a duração de um semestre lectivo envolve um total de 160 horas (64 horas de contacto
com a equipa docente, 32 horas de trabalho autónomo por parte do aluno, 56 horas de trabalho em grupo e 8 horas
para avaliação), definidas tendo por base os objectivos e competências a serem adquiridas pelos alunos,
designadamente tendo em conta o volume de trabalho a realizar quer pelo aluno e pela equipa docente.
A unidade curricular encontra-se estruturada em aulas teóricas – T, onde é feita a exposição dos conceitos teóricos
dos conteúdos programáticos e onde também são apresentados exemplos práticos de aplicação de pequena dimensão, e em aulas teórico-práticas – TP, onde os alunos aplicam os conceitos teóricos através da resolução de
problemas práticos adequados e ajustados a cada conteúdo programático, permite, de uma forma proporcionada e
gradual, que os alunos adquiram as competências necessárias ao longo do semestre para obter a aprovação. Na parte
final de cada aula teórico-prática é dedicado algum tempo para o esclarecimento e acompanhamento dos trabalhos de
gru-po.
A duração e a estruturação desta Unidade Curricular enquadram-se dentro do normalmente adoptado em unidades
curriculares equivalentes de outras Universidades Portuguesas e Europeias.
A metodologia de ensino encontra-se centrada no aluno, que ao longo do semestre vai aprendendo e aplicando os
conceitos adquiridos, com o seu tra-balho autónomo, em grupo, e com a ajuda da equipa docente. Desta forma, é dada
particular importância à avaliação contínua que permite que o aluno pos-sa, ao longo do semestre, demonstrar
faseadamente as competências adquiri-das 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 à equipa docente ter adquirido as
competências julgadas suficientes e necessárias.
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
This course lectured during one semester with a total of 160 hours (64 hours of contact with the teaching team, 32
hours of autonomous work, 56 hours of team work and 8 hours for evaluation) was set regarding the objectives and
competences to be acquired by students, by taking into account the work to be undertaken either by the student and
teaching team.
The course is structured in theoretical classes – T, where theoretical con-cepts of the syllabus are taught and some
small practical examples are pre-sented, and practical classes – TP, where students apply the theoretical con-cepts by
solving practical problems appropriate to each syllabus contents. This arrangement of the classes allows for the
students to acquire the competences, in a gradual and proportionate way throughout the semester, to be approved. In
the end of each practical class some time is dedicated to support the projects of each group, clarifying the students’
doubts and promoting the discussion of alternative solutions for the problems faced by them.
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 teaching methodology is student-centered, which over the semester will learn and apply the acquired concepts,
through his autonomous work, team 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 has acquired the necessary and sufficient competences, the student is exempted of the final
exam.
3.3.9. Bibliografia principal:
•Vítor Cóias – “Inspecções e Ensaios na Reabilitação de Edifícios”. IST Press (2006)
•Júlio Appleton – “Reabilitação e Reforço Estrutural”. Apontamentos do Mestrado Integrado em Engenharia Civil do
IST (2007/2008)
•D. Silva Matos – “Avaliação e diagnóstico do estado de estruturas existen-tes”. Apontamentos do Mestrado em
Estruturas de Engenharia Civil da FEUP (2002/2003)
•D. Silva Matos – “Bases para o dimensionamento de reforços estruturais”. Apontamentos do Mestrado em Estruturas
de Engenharia Civil da FEUP (2002/2003)
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•Luís Juvandes – “Reabilitação e reforço de estruturas – Técnicas de reforço com colagem de sistemas compósitos de
FRP”. Apontamentos do Mestrado em Estruturas de Engenharia Civil da FEUP (2002/2003)
•António F. Pimentel, João G. Martins – “Reabilitação de Edifícios Tradi-cionais”. Universidade Fernando Pessoa (1ª
edição - 2005)
•José Castro, João G. Martins – “Patologia do Betão, Reparação e Reforço de Estruturas”. Universidade Fernando
Pessoa (1ª edição - 2006)

Anexo IV - Seminário em Estruturas / Seminar on Strutures
3.3.1. Unidade curricular:
Seminário em Estruturas / Seminar on Strutures
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
João António Saraiva Pires da Fonseca
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
Marcin Michael Gorski
Clemente Martins Pinto
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Compreensão da evolução e desenvolvimento moderno das estruturas de engenharia civil.
Reconhecimento de valores de estética e economia em estruturas, com base em exemplos de arte estrutural.
Domínio de preparação de um relatório técnico sobre o estado da arte numa área específica da engenharia civil.
Domínio de apresentação e discussão de relatório técnico.
3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
Understanding evolution and modern development on civil engineering structures.
Recognizing aesthetic and economical values on structures, basing on examples of structural art.
Domain on preparation of a technical report about the state of art on a specific area of civil engineering.
Domain on presentation and discussion of a technical report.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução.
2. As estruturas de engenharia civil e o ambiente urbano.
3. A forma e as forças.
4. As pontes e os edifícios.
5. Inovações recentes.
3.3.5. Syllabus:
1. Introduction.
2. Civil engineering structures and urban environment.
3. Forms and forces.
4. Bridges and buildings.
5. Recent innovations.
3.3.6. 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 de estruturas.
A selecção dos conteúdos teve presente a duração limitada do curso, correspondente a um semestre lectivo e a cerca
de quinze semanas de aulas (45 horas teóricas e 30 horas práticas).
3.3.6. 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 defined above.
The sequence established for the chapters follows the logic of pedagogy, from the generality of the principles, through
the details and concluding with a final synthesis supported by examples of structures.
The selection of contents was conditioned to duration of the course, equivalent to a semester and about fifteen weeks
of classes (75 hours of theoretical and practical lectures).

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O método de ensino apoia-se fundamentalmente na análise de exemplos, quer sob o ponto de vista dos esforços e
deslocamentos quer sob os pontos de vista da concepção das estruturas.
Nas aulas teóricas são introduzidos os conceitos gerais e “espicaçada” a curiosidade dos alunos sobre a matéria.
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Para a compreensão do significado físico das grandezas envolvidas recorre-se sempre que possível a analogias e a
modelos de escoras e tirantes, que permitam uma visualização de conjunto.
São utilizados meios audiovisuais de apoio.
As aulas práticas decorrem em salas comuns, para grupos de cerca de 12 alunos, destinando-se ao acompanhamento
da elaboração dos relatórios técnicos, discussão e esclarecimento individual de dúvidas. Existe ainda a possibilidade
de visitas e utilização dos Laboratórios de Estruturas para contacto com trabalhos de investigação e análise
experimental de estruturas.
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching method is primarily based on the analysis of examples, from the point of view of forces and
displacements, with insights on the design of structures.
The general concepts are introduced in the theoretical lectures, stimulating the attention and the curiosity of the
students about the matter.
To understand the physical meaning of the involved entities, strut-and-tie models are used whenever possible,
allowing a view of the structure as a whole.
Media are used for lecture support.
Practical classes take place in common rooms, for groups of about 12 students and are designed for monitoring the
preparation of technical reports, discussion and clarification of individual questions. There is also the possibility of
site visits and use of the Laboratory of Structures for contact with research and experimental analysis of structures.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Tendo em vista a formação de engenheiros, privilegia-se a aplicação prática dos conceitos em detrimento de
complexas manipulações matemáticas abstractas. Fomenta-se a capacidade de selecção dos aspectos essenciais e
desprezo dos secundários, avaliando sistematicamente a importância relativa de cada parâmetro.
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Having in mind the training of future engineers, the teaching is focused on the practical application of concepts, rather
on abstract complex mathematical manipulations. The ability for selecting the essential parameters and neglecting
secondary aspects is trained by systematical evaluation of the relative importance of each parameter.

3.3.9. Bibliografia principal:
David P. Billington, “The Tower and the Bridge”, Princeton University Press, 1983
David P. Billington, “Structures and the Urban Environment”. Princeton University. 1984
Smith, Bryan S. and Coull, Alex, “Tall Building Structures”, John Wiley & Sons, 1991
Kowalczyk, Ryszard et al., “Structural Systems for Tall Buildings”, McGrawHill, 1995
Menn, Cristian, “Stahlbetonbrücken”, Springer, Wien, 2003
Ryall, M.J. and Parke, G.A.R. and Harding, J.E., “Manual of Bridge Engineering” Thomas Telford, 2003

Anexo IV - Tecnologia de Sistemas Construtivos / Technology of Construction Systems
3.3.1. Unidade curricular:
Tecnologia de Sistemas Construtivos / Technology of Construction Systems
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Luiz António Pereira de Oliveira
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
a)Compreender a importância da abordagem sistémica de edificações.
b)Compreender o sistema de produção e controlo de instalações prediais e suas interações com outros subsistemas.
c)Compreender a importância do controlo e gestão da qualidade da construção
d)Ser capaz de intervir num projeto construtivo, com o uso de sistemas construtivos modulares.
e)Ser capaz de solucionar problemas, para tomar decisões técnicas, propor medidas de racionalização na produção de
sistemas e subsistemas construtivos de edifícios.
f)Ser capaz de avaliar sistemas construtivos do ponto de vista do fabricante e da gestão da produção.

3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
a) Understand the importance of systemic approach to buildings.
b) Understand the system of production and control of building services and their interactions with other subsystems.
c) Understand the importance of control and management of construction quality
d) Be able to intervene in a construction project, with the use of modular construction systems.
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e) Be able to solve problems, to make technical decisions, to propose measures to streamline the production of
building construction systems and subsystems
f) Be able to evaluate building systems from the standpoint of the manufacturer and production management.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1- Visão Sistémica e Racionalização da Construção.
2. Tecnologia da construção de estruturas em alvenarias.
3. Tecnologia da construção de estruturas em betão pré – fabricado.
4- Tecnologia da construção em sistemas leves ou semi-leves.
5- Produção e controlo de sistemas prediais.
6- Qualidade na construção.
7- Avaliação de Sistemas Construtivos.
3.3.5. Syllabus:
1- Building systemic vision and building rationalization
2- Construction technology for structural masonry buildings.
3- Construction technology of prefabricated buildings
4- Construction technology of buildings with light and semi light systems.
5- Production and control of building services systems.
6- The quality in buildings construction.
7- Construction systems assessment

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular Tecnologia de Sistemas Construtivos 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 incutir à reflexão sobre
produtividade na construção de edifícios, chamando atenção dos alunos que esta pode ser melhorada através do
conhecimento sobre a racionalização da construção, como um processo de produção, substituindo práticas rotineiras
convencionais, por recursos e métodos baseados no raciocínio tecnológico e sistematizado, visando eliminar a
casualidade nas decisões. Permitem também apetrechar os alunos com a base científica necessária que possibilite a
escolha e aplicação adequada dos sistemas construtivos visando a sustentabilidade da construção.
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 7 dos conteúdos
programáticos) e as competências específicas a desenvolver (Competências (a) a (f) dos objectivos da unidade
curricular e competências a desenvolver), designadamente:
O Capítulo 1 (Visão Sistémica e Racionalização da Construção) confere ao aluno a capacidade de compreender a
importância da abordagem sistémica de edificações. (Competência (a));
- Os Capítulos 2, 3.e 4 (Tecnologia da construção de estruturas em alvenarias - Tecnologia da construção de estruturas
em betão pré – fabricado - Tecnologia da construção em sistemas leves ou semi-leves) permitem ao aluno ser capaz
de intervir num projeto construtivo, com o uso de sistemas construtivos modulares (Competência (d), bem como ser
capaz de solucionar problemas, para tomar decisões técnicas, propor medidas de racionalização na produção de
sistemas e subsistemas construtivos de edifícios (Competência (e)),
- O Capítulo 5 (Produção e controlo de sistemas prediais) permite ao aluno ser capaz de compreender o sistema de
produção e de controlo de instalações prediais e suas interações com outros subsistemas (Competência (b)).
- O Capitulo 6 (Qualidade na construção) permite ao aluno ser capaz de compreender a importância do controlo e da
gestão da qualidade da construção (Competência (c));
- O Capítulo 7 (Avaliação de Sistemas Construtivos) confere ao aluno a capacidade de avaliar sistemas construtivos do
ponto de vista do fabricante e da gestão da produção (Competência (f)).
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
The syllabus of the curricular unit Building Systems Technology was based on the objectives and competences to be
acquired by the students and it 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 allow to inspire reflection on productivity in building
construction, calling students' attention that this can be improved by knowledge about the construction rationalization
as a production process, replacing conventional routine practices, and methods for resource-based on technological
and systematized reasoning in order to eliminate randomness in decisions. It is also allow equipping students with the
necessary scientific basis that enables the choice and proper application of building systems to improve the
construction sustainability.
To provide students with specific competences, there is a direct correspondence between the content taught in each
chapter (Chapters 1 to 7 of the syllabus) and the competences to develop (Competences (a) to (f) of the objectives and
competences of the curricular unit), in particular through the following matches:
- Chapter 1 (Building systemic vision and building rationalization) gives to the students the ability to understand the
importance of systemic approach to buildings. (Competence (a));
- Chapters 2, 3 e 4 (Construction technology for structural masonry buildings - Construction technology of
prefabricated buildings - Construction technology of buildings with light and semi light systems) allow students to be
able to intervene in a constructive project with the use of modular construction systems (Competence (d)), as well as
being able to solve problems, to make technical decisions, to propose measures to streamline the production of
building construction systems and subsystems (Competency (e)).
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- Chapter 5 (Production and control of building services systems) allows the student to be able to understand the
system of production and control of building services and their interactions with other subsystems (Competence (b)).
- The Chapter 6 (Quality of Construction) allows the student to be able to understand the importance of control and
management of construction quality (Competence (c));
- Chapter 7 (Construction systems assessment) gives to the students the ability to evaluate building systems from the
standpoint of the manufacturer and production management (Competence (f)).
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular tem a duração de um semestre lectivo, envolvendo 64 horas de contacto com a equipa
docente, 87 horas de trabalho autónomo e 9 horas para avaliação (total: 160 horas). A aprovação a esta unidade
curricular confere ao formando 6 ECTS.
As aulas estão organizadas em aulas teóricas – T (exposição dos conteúdos programáticos, envolvendo também a
apresentação de casos práticos) e aulas práticas – PL (aplicação dos conteúdos programáticos através do
desenvolvimento de estudos preliminares de construção de um edifício de habitação, utilizando diferentes sistemas
construtivos, a partir dos quais se aplica uma metodologia de avaliação de sistema construtivo).
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
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This one semester course consists of 64 hours of contact with the teaching team, 87 hours of autonomous work and 9
hours for evaluation (total: 160 hours). The course is credited with 6 ECTS.
The course is structured with theoretical classes – T (exposition of the course subjects 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, using different construction systems, from which it is
applied a methodology for building system assessment)
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

3.3.8. 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 horas (64 horas de contacto
com a equipa docente, 87 horas de trabalho autónomo por parte do aluno e 9 horas para avaliação), foi definida tendo
por base os objectivos e competências a serem adquiridas pelos alunos, designadamente tendo em conta o volume de
trabalho a realizar quer pelo aluno e pela equipa docente.
A estruturação das aulas faseadas em aulas teóricas – T, onde é feita a exposição dos conceitos teóricos dos
conteúdos programáticos e onde também são apresentados exemplos práticos de diferentes sistemas construtivos, e
em aulas práticas – PL, 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 conceitos e métodos permite, de uma forma proporcionada e
gradual, que os alunos adquiram as competências necessárias ao longo do semestre para obter a aprovação.
A duração e a estruturação desta Unidade Curricular enquadram-se dentro do normalmente adoptado em unidades
curriculares equivalentes de outras Universidades Portuguesas e Europeias.
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 à equipa docente ter adquirido as competências julgadas suficientes e
necessárias.

3.3.8. 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, 87 hours of autonomous
work and 9 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 teaching team.
The course is structured with alternated theoretical classes – T, where theoretical concepts of the syllabus are taught
and where is also present practical examples of different buildings system construction, 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 students to acquire the competences, in a gradual and proportionate way throughout the semester, to be
approved.
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 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 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
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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.
3.3.9. Bibliografia principal:
CIB Publication 329, New perspective in industrialisation in Construction – a state of the art Report. Eds. Girmscheid G
and Scheublin F. IBB – Institut für bauplanung und Baubetriek. ETH Zürich, 2010, 458p
Tauil C. A., Martins Nese F. J., Alvenaria Estrutural. Editora: PINI São Paulo, 2010 Edição1ª
Surhone L. M., Timpledon M.T., Marseken S. F., Precast Concrete, Publisher: VDM Verlag Dr. Mueller AG & Co. Kg (May
2010), 72 p
Freitas A. M. S, Crasto R. C. M. Steel Framing: Arquitetura. Série Manual de Construção em Aço. IBS/CBCA, Rio de
Janeiro, 2006, 121p
Silva A., Comportamento diafragma de paredes de madeira no sistema leve plataforma, Dissertação de Mestrado em
Engenharia Civil, UFU, Uberlândia, 2004, 158p
Hall F., Greeno R., Building Services Handbook, Butterworth-Heinemann; 5 edition, 2009

Anexo IV - Geotecnia Ambiental / Environment Geotechny
3.3.1. Unidade curricular:
Geotecnia Ambiental / Environment Geotechny
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Luís Manuel Ferreira Gomes
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Há o objectivo de formar profissionais de acordo com as seguintes competências:
a) Reconhecimento da importância dos aspectos ambientais no espaço subterrâneo
b) Compreensão da importância da água subterrânea como recurso na actividade humana e domínio de meios e
métodos de protecção e gestão deste recurso
c) Reconhecimento dos vários tipos de geossintéticos, da sua caracterização mecânica e hidráulica, e compreender os
critérios empíricos sobre projecto de suas aplicações
d) Reconhecimento sobre os tipos de vegetação com aplicações em obras de engenharia civil, quer em aplicações de
estabilidade quer em relação a minorar aspectos ambientais negativos.
e) Compreender a utilidade de cartas geotécnicas e ambientais para uma ocupação adequada do território.
f) Capacidade em localizar, dimensionar, construir e selar aterros sanitários. Compreender o contributo da reutilização
de alguns resíduos no melhoramento geomecânico de estruturas de terra
3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
There is the objective of forming professionals in agreement with the following competences:
a) Recognition of the importance of the environmental aspects in the underground space
b) Understanding of the importance of the groundwater as resource in the human activity and domain of means and
protection methods and management of this resource
c) Recognition of the several types of geossynthetics, its mechanical and hydraulic characterization, and to
understand the empiric criteria about design of their applications
d ) Recognition of the vegetation type in works of civil engineering in applications of stability and still in situations to
lessening negatives environmental aspects
e) To understand the usefulness of geotechnical and environmental maps for an appropriate occupation of the
territory;
f) Capacity of locating, to design and of the construction of Waste Disposal. To understand the advantages of the reuse
of some wastes in the mechanical improvement of earth structures
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1- Introdução à Geotecnia Ambiental
2- Recursos Hídricos Subterrâneos e sua Protecção: Ocorrências, tipos e aplicações das Águas Subterrâneas.
Elementos sobre Movimento das águas Subterrâneas. Elementos sobre protecção e gestão da exploração das águas
subterrâneas.
3-Geossintéticos: Tipos de geossintéticos. Funções. Propriedades. Aplicações e métodos de dimensionamento.
4- A Vegetação em obras de Engenharia. Civil: Tipos de vegetação e as aplicações. Elementos sobre obras de reforço.
Controlo de erosão em obras de terra. Aspectos ambientais.
5- A Geotecnia e o Ordenamento do Território: Introdução. Cartografia Geotécnica e Ambiental. Impactes
geoambientais de áreas urbanas e de obras especiais. Zonas com Estatuto de Protecção Especial e Instrumentos de
Gestão.
6- A Geotecnia e os Resíduos: Introdução. Aterros Sanitários. Situações de Resíduos Especiais (nucleares, escórias e
outros). Cemitérios. Valorização geomecânica a partir de resíduos industriais
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3.3.5. Syllabus:
1-Introduction to Environmental Geotechnics
2-Underground Hydric Resources and its Protection: Occurrence of the groundwaters. Groundwaters types and their
uses. Elements on movement of the groundwaters. Elements on protection and management of the exploration of the
groundwaters.
3-Geossynthetics: Geossynthetics types; functions; properties; applications and design methods.
4-The Vegetation in works of Engineering Civil: Vegetation types and the applications. Elements about reinforcement
works. Control of erosion in earth works. Environmental aspects.
5-Geotechnics and Planning of the Territory: Introduction. Engineering Geological Mapping and Environmental.
Environmental impacts of urban areas and of special engineering Works. Areas with statute of special protection and
Instruments of management.
6-Geotechnics and the Wastes: Introduction. Waste disposal. Situations of Special Residues. Cemeteries.
Geomechanics valorization from industrial residues
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular Geotecnia Ambiental I foram definidos em função dos objectivos e
competências a serem adquiridos pelos alunos, tendo a particularidade de dar uma formação aos alunos com
desenvolvimento no sentido de preservar o recursos hídricos subterrâneos e de contribuir para uma melhor qualidade
de vida da sociedade, nomeadamente com a construção de infra-estruturas capazes de contribuir para um melhor
ambiente.
Esta unidade curricular apoia-se em especial no conhecimento de matérias anteriores, nomeadamente das unidades
curriculares de Mecânica dos Solos II e Hidrologia e Recursos Hídricos.
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 (f), designadamente:
- o Capítulo 1 (Introdução à Geotecnia Ambiental) confere ao aluno a competencia a), ou seja, sensibilidade sobre a
importância para a sociedade dos aspectos ambientais do domínio subterrâneo e em particular do potencial da água
subterrânea de qualidade.
- o Capítulo 2 (Recursos Hídricos Subterrâneos e sua Protecção) confere ao aluno a competência b), ou seja, a noção
sobre a importância da água subterrânea como recurso na actividade humana e ainda lhe confere o domínio de meios
e métodos de protecção e gestão deste recurso.
- os Capítulos 3, 4 e 5 (3- Geossintéticos, 4 - A vegetação em obras de Engenharia. Civil, e 5 - A Geotecnia e o
Ordenamento do Território), conferem respectivamente as competências (c), (d) e (e), ou, seja, genericamente
permitem ao aluno adquirir conhecimento e instrumentos no sentido de solucionar um grave problema da sociedade,
que é a eliminação do resíduos.
- O Capítulo 6 (A Geotecnia e os Resíduos ) confere ao aluno a competência d), ou seja, ser capaz localizar,
dimensionar, construir e selar aterros sanitários, além compreender alguns caminhos sobre a reutilização de alguns
resíduos no melhoramento geomecânico de estruturas de terra.
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
The syllabus of the curricular unit were defined in function of the objectives and competences for the students to
acquire, considering the particularity of giving a formation to the students with development in the sense of preserving
the hydric underground resources and of contributing for a better quality of life of the society, namely with the
construction of infrastructures capable of to contribute for a better environment.
This curricular unit leans on the knowledge of previous matters, namely of the curricular units of Soil Mechanics II and
Hydrology and Hydric Resources.
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 (f) of the objectives of
the curricular unit and competences), in particular through the following matches:
- the Chapter 1 (Introduction to Environmental Geotechnics.) checks the student the competence (a), that is, the
sensibility on the importance for the society of the environmental aspects of the underground domain and in particular
of the potential of the groundwater quality.
- the Chapter 2 (Underground Hydric Resources and its Protection) checks the student the competence b), that is,
understanding of the importance of the groundwater as resource in the human activity and domain of means and
protection methods and management of this resource;
- the Chapters 3, 4 and 5 (3 - Geossynthetics, 4 - The Vegetation in works of Engineering Civil, and 5 - Geotechnics and
Planning of the Territory), check the competences respectively (c), (d) and (e); in a whole, they allow to the student to
acquire instruments in the sense of solving a serious problem of the society, that is the elimination of the wastes;
- the Chapter 6 (Geotechnics and the Wastes) it checks the student the competence (f), that is, to make possible the
student to acquire the capacity to locate, to design and to build the Waste Disposal, and to understand the advantages
of the reuse of some wastes in the mechanical improvement of earth structures.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular tem a duração de um semestre lectivo, envolvendo 64 horas (H) de contacto com a equipa
docente. A aprovação a esta unidade curricular confere ao formando 6 ECTS.
As aulas estão organizadas em aulas teóricas (T) e aulas práticas (P), ao longo de 16 semanas (32HT + 32HP). Nas
aulas T, é efectuada a exposição dos conteúdos programáticos. As aulas P, servem para realizar um projecto de um
aterro sanitário, sendo um trabalho de carácter real, que conste da localização ideal da estrutura em estudo, para
servir à partida um concelho (de um aluno, com trabalhos em grupos de 2), tendo em consideração todos os
ensinamentos apreendidos nas aulas T, nomeadamente, desenvolvimento de cenários de plumas de contaminação a
partir de fugas de lixiviados e relação com os perímetros de protecção de captações de águas subterrâneas, usando
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softwares adequados.
A avaliação é feita a partir de um teste (50%) e um trabalho/projecto (50%).
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This curricular unit has the duration of a school semester, involving 64 hours (H) of contact with the teaching team and
is credited with 6 ECTS.
The structure is: theoretical classes (T) and practical classes (P), along 16 weeks (32 HT + 32 HP). In the T classes, the
exhibition of the Syllabus is made. The classes P are for to accomplish a design of a Waste Disposal that it consists of
the ideal location of the structure in study, about a municipal district (with works in groups of 2), considering all of the
teachings apprehended in the classes T, namely, development of sceneries about contamination with leached and
relationship with the protection perimeters of groundwaters, using appropriate softwares, tends in attention the
amounts and waste types, as well as the natural materials for to serve as loan areas, autochthonous vegetation to use
especially in the final phase of the Waste Disposal, of among others.
The evaluation is made from a Test (50%) and a Work / Design (50%).
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos (capítulos 1 a 6) são explanadas nas aulas teóricas (T), com um carácter expositivo, mas
incentivando sempre os alunos a participarem com perguntas frequentes de modo a garantir que estão a acompanhar
e tornar as aulas inter-activas entre todos.
As aulas práticas (P), são do tipo tutorial, muito inter-activas, com realização do trabalho por parte dos alunos, com
discussões e análises sobre temas comuns, em completa conversação com os alunos. Os trabalhos, têm normalmente
desenvolvimento em períodos extra-aula, em especial em visitas ao local de implantação do aterro sanitário, para
levantamento de elementos cartográficos, nomeadamente confirmação de elementos geológicos, hidrogeológicos,
localização de captações, localização de zonas de empréstimo, entre outros.
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The syllabus (chapters 1 to 6) are explained in the theoretical classes (T), with an expository character, but always
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 practical classes (P) 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 implantation of the Waste Disposal,
for rising of cartographic elements, namely confirmation of geological and hydrogeological elements, location of wells,
location of loan areas, among others.
3.3.9. Bibliografia principal:
Bennett, M. R. and Doyle, P.(1999). Environmental Geology, Editora Wiley.
Castelo Branco, E. e Santiago; A. 1993. A protecção das águas subterrâneas na concepção dos aterros controlados
para resíduos sólidos urbanos. Recursos Hídricos , Vol.14, nº2 e 3 . pp.81-87.
Coppin, N.J. and Richards, I.G. (1997). Use of Vegetation in Civil Engineering.
Dinis da Gama, C. ; 2000. Geotecnia Ambiental – Perspectivas e Aplicações. XVI Lição Manuel da Rocha. Rev.
Geotecnia nº90. pp.5-50.
Sant Voort, G. (Editor) (1994). Geotextiles and Geomembranes in Civil Engenieering. A.A. Balkema.
Swinnerton, C.J. (1984). Protection of groundwater in relation to waste disposal in Wessex water Authority. The
Quaterly Journal of Engineering Geology, Vol.17,nº1.
Tchobanoglous et al. (1977 ). Solid Wastes : Engineering principles and management issues. McGraw – Hill.
Proceedings de Eventos, nomeadamente congressos internacionais de Geotecnia Ambiental.

Anexo IV - Hidráulica Fluvial / Fluvial Hydraulics
3.3.1. Unidade curricular:
Hidráulica Fluvial / Fluvial Hydraulics
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Cristina Maria Sena Fael
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Objectivos:
Proporcionar aos alunos conhecimentos nos domínios da erosão hídrica em bacias hidrográficas, da hidráulica dos
escoamentos com fundo móvel, do dimensionamento de obras de regularização fluvial e controlo de cheias e da
previsão da erosão do leito e da aplicação de medidas de protecção contra a erosão.
Competências:
(a) Compreensão das características de escoamentos sobre fundo móvel (caudais sólidos e configurações de fundos
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=7aa6a6b0-c0e6-3331-8211-4ce507637a0b&formId=2360437e-052a-7e62-376d-4c… 139/182

26/07/2017

NCE/10/01446 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

móveis)
(b) Domínio do dimensionamento de obras de regularização fluvial e controlo de cheias
(c) Domínio da previsão da erosão do leito e da aplicação de medidas de protecção contra a erosão
(d) Compreensão dos conceitos fundamentais da Hidráulica Fluvial (escoamentos com superfície livre e erosão
hídrica)
3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
Objectives:
Provide students with knowledge in the fields of soil erosion in river basins, the hydraulics of flow with mobile beds,
the design of fluvial regulation and flood control structures and the prediction of bed erosion and the application of
countermeasures.
Competences:
(a) Knowledge on the characteristics of flows over mobile beds (transport of sediments and bed forms)
(b) Ability of the design of fluvial regulation and flood control structures
(c) Ability of the prediction of bed erosion and the application of erosion countermeasures
(d) Knowledge on the fundamental concepts of Fluvial Hydraulics (open channel flows and soil erosion)
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. COMPLEMENTOS TEÓRICOS: Complementos de hidráulica; Análise dimensional; Propriedades físicas dos
sedimentos; Erosão hídrica e produção de sedimentos.
2. ESCOAMENTOS EM CANAIS DE LEITO MÓVEL: Início do transporte sólido por arrastamento; Configurações de
fundos móveis; Morfologia fluvial; Resistência ao escoamento; Transporte sólido; Canais em regime.
3. OBRAS DE REGULARIZAÇÃO FLUVIAL E CONTROLO DE CHEIAS: ex. regularização do leito principal; tapetes de
enrocamento; esporões; diques; açudes de correcção torrencial; uso de vegetação.
4. PREVISÃO DE EROSÃO: Erosão generalizada; Erosão localizada; Medidas de protecção contra a erosão.
3.3.5. Syllabus:
1. THEORETICAL BACKGROUNG: Hydraulics complements; Dimensional analysis; Physical properties of sediments;
Soil erosion and sediments production.
2. FLOWS OVER MOBILE BEDS: Beginning of bed-load transport; Bed forms; Fluvial morphology; Resistance to flow;
Transport of sediments; Stable channels.
3. FLUVIAL REGULATION AND FLOOD CONTROL STRUCTURES: ex. regulation of the main channel; rip-rap
revetments; groynes; dykes; flood control with detention basin; use of vegetation.
4. EROSION PREDICTION: Generalized bed erosion; Local scour; Countermeasures.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular de Hidráulica Fluvial 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.
Para dotar os alunos das competências específicas a desenvolver no âmbito desta unidade curricular, existe uma
correspondência entre os conteúdos de cada capítulo leccionado (Capítulos 1 a 4 dos conteúdos programáticos) e as
competências específicas a desenvolver (Competências (a) a (d) dos objectivos da unidade curricular e competências
a desenvolver), designadamente:
- O Capítulos 1 (Complementos teóricos) confere ao aluno dos conceitos fundamentais da Hidráulica Fluvial
(escoamentos com superfície livre e erosão hídrica) (Competência (d));
- O Capítulos 2 (Escoamentos em canais de leito móvel) confere ao aluno a compreensão das características de
escoamentos sobre fundo móvel (caudais sólidos e configurações de fundos móveis) (Competência (a));
- O Capítulo 3 (Obras de regularização fluvial e controlo de cheias) confere ao aluno o domínio do dimensionamento de
obras de regularização fluvial e controlo de cheias (Competência (b));
- O Capítulo 4 (Previsão de Erosão) confere ao aluno o domínio da previsão da erosão do leito e da aplicação de
medidas de protecção contra a erosão (Competência (c)).
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
The syllabus of the curricular unit of Fluvial Hydraulics were established 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.
To provide students with specific competences, there is a direct correspondence between the content taught in each
chapter (Chapters 1 to 4 of the syllabus) and the competences to develop (Competences (a) to (d) of the objectives of
the curricular unit and competences), in particular through the following matches:
- Chapter 1 (Theoretical background) gives to the student the knowledge on the fundamental concepts of Fluvial
Hydraulics (open channel flows and soil erosion) (Competence (d));
- Chapter 2 (Flows over mobile beds) gives to the student the knowledge on the characteristics of flows over mobile
beds (transport of sediments and bed forms) (Competence (a));
- Chapter 3 (Fluvial regulation and flood control structures) gives to the student the ability of the design of fluvial
regulation and flood control structures (Competence (b));
- Chapter 4 (Erosion prediction) gives to the student the ability of the prediction of bed erosion and the application of
erosion countermeasures (Competence (c)).
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Esta unidade curricular tem a duração de um semestre lectivo, envolvendo 64 horas de contacto com a equipa
docente, 86 horas de trabalho autónomo e 10 horas para avaliação (total: 160 horas). A aprovação a esta unidade
curricular confere ao formando 6 ECTS.
As horas de contacto estão organizadas do seguinte modo:
- Um total de 48 horas de aulas teóricas (T), onde é feita a exposição dos conteúdos programáticos.
- Um total de 16 Horas de aulas práticas (PL), onde é feita a aplicação dos conteúdos programáticos através da
elaboração de dois trabalhos orientados acompanhados pelo docente.
A avaliação é realizada em duas fases:
- Avaliação contínua: inclui dois testes (teórico e prático) e dois trabalhos orientados realizados ao longo do semestre
lectivo.
- Exame final: inclui um exame (teórico e prático) e dois trabalhos orientados ao longo do semestre lectivo, para os
alunos admitidos.
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This curricular unit lasts for one semester course, with 64 hours of contact with the teaching team, 86 hours of
autonomous work and 10 hours for evaluation (total: 160 hours). The course is credited with 6 ECTS.
The contact hours are organized as follows:
- A total of 48 hours of theoretical lessons (T), where is made the exposure of syllabus.
- A total of 16 hours of practical lessons (PL), where is made the application of syllabus through the elaboration of two
oriented works accompanied by the lecturer.
Evaluation is performed in two phases:
- Continuous evaluation: includes two tests (theoretical and practical) and two orientated works performed during
academic semester.
- Final exam: includes one test (theoretical and practical) and two oriented works performed during academic
semester, for admitted students.
3.3.8. 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 horas (64 horas de contacto
com o docente, 86 horas de trabalho autónomo por parte do aluno e 10 horas para avaliação), foi definida tendo por
base os objectivos e competências a serem adquiridas pelos alunos, designadamente tendo em conta o volume de
trabalho a realizar quer pelo aluno, quer pela equipa docente.
As aulas teóricas e práticas serão organizadas de modo que cada semana lectiva inclua três horas de aulas teóricas
(T) seguidas de uma hora de aula prática de projecto (PL), permitindo que a aquisição de conhecimentos se faça de
forma proporcionada e gradual. Esta estruturação permite que os alunos adquiram nas aulas teóricas os conceitos e
as competências necessárias no plano teórico e que imediatamente exercitem e aprofundem essas competências na
aula prática de projecto que se segue.
A duração e a estrutura desta unidade curricular são similares àquelas adoptadas em unidades curriculares
equivalentes de outras Universidades Portuguesas e Europeias. 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.
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The duration of one academic semester for this curricular unit, involving a total of 160 hours (64 hours of contact with
the teacher team, 86 hours of autonomous work by the student and 10 hours for evaluation), was set based on the
objectives and competences to be acquired by students, taking into account the volume of work to be carried out
either by the student or teacher.
Theoretical and practical lessons are organized so that each week study includes three hours of theoretical lessons (T)
followed by one hour of practical lesson of project (PL), allowing the proportionate and gradual acquisition of
knowledge. This structuring allows students to acquire in theoretical lessons the concepts and competences
necessary and immediately exercise and develop these skills in practical project class that follow.
The length and structure of this curriculum unit are similar to those adopted in equivalent curricular units of other
Portuguese and European Universities. 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.
3.3.9. Bibliografia principal:
-- Apontamentos do docente para apoio à disciplina (disponibilizados no E-CONTEÚDOS).
- Cardoso, A.H. (1998). Hidráulica Fluvial. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa.
- Raudkivi, A.J. (1998). Loose Boundary Hydraulics, A.A. Balkema, Rotterdam.
- Przdrewojski, B.; Blazejewski, R.; Pilarczyk, K.W . (1995). River Training Techniques, A.A. Balkema, Rotterdam.
- Chang, H.H. (1988). Fluvial processes in River Engineering. John Wiley & Sons, New York.

Anexo IV - Saneamento Ambiental / Environmental Sanitation
3.3.1. Unidade curricular:
Saneamento Ambiental / Environmental Sanitation
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3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
António João Carvalho de Albuquerque
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Abordar conceitos relacionados com a gestão da água e o controlo da poluição em áreas urbanas, bem como o
projecto, construção, exploração e reabilitação de sistemas para o controlo de descargas pluviais e o tratamento de
águas residuais e para a gestão de resíduos sólidos urbanos (RSU).
Competências:
(a) Reconhecimento e compreensão de modelos de gestão integrada da água, das características e tratamento de água
para abastecimento e para o controlo de descargas pluviais;
(b) Reconhecimento da concepção, dimensionamento e operação de estruturas para o controlo de descargas pluviais;
(c) Domínio do dimensionamento, implantação, operação, avaliação do funcionamento e reabilitação de instalações de
tratamento de águas residuais;
(d) Compreensão das operações e processos para a valorização, tratamento e confinamento de resíduos;
(e) Domínio do dimensionamento, operação e monitorização de aterros sanitários.
3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
To understand the concepts of integrated water management and pollution control, as well as the design, construction,
operation and rehabilitation of structures for stormwater discharges control, wastewater treatment and solid waste
management.
Competences:
(a) Recognition and understanding of integrated water management models and methods for water treatment and
stormwater discharges control.
(b) Recognition of the design and operation of stormwater overflows.
(c) Domain of the design, operation, performance evaluation and rehabilitation of structures for wastewater treatment.
(d) Understanding the processes for the management of solid wastes.
(e) Domain of the design, operation and monitoring of solid waste landfill.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. GESTÃO DA ÁGUA EM MEIO URBANO
Gestão da água em meio urbano. Caracterização quantitativa e qualitativa de águas naturais. Tratamento de água para
abastecimento público. Normas e objectivos de qualidade.
2. CONTROLO DE DESCARGAS PLUVIAIS
Estratégias e métodos para controlo de descargas. Bacias de amortecimento. Descarregadores de tempestade.
3. INSTALAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS
Sistemas de média/grande dimensão (leitos percoladores, lamas activadas e lagunagem). Sistemas para pequenos
aglomerados (tanque Imhoff, fossa séptica, trincheiras filtrantes, poço e leito de infiltração e leitos de macrófitas).
Elementos de projecto, construção, exploração e monitorização de instalações de tratamento.
4. GESTÃO E CONFINAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
Gestão integrada de resíduos. Tratamento e confinamento em aterro sanitário. Elementos de projecto, exploração e
monitorização de aterros sanitários.
3.3.5. Syllabus:
1. WATER MANAGEMENT IN URBAN AREAS
Water management in urban areas. Quantitative and qualitative characterization of natural waters. Treatment of water
for public supply. Standards and quality objectives.
2. STORMWATER DISCHARGES CONTROL
Strategies and methods for discharges control. Retention and settling basins. Combined sewer overflows.
3. WASTEWATER TREATMENT SYSTEMS
Medium and large systems (trickling beds, activated sludge and lagoons). Small systems (Imhoff tank, septic tank,
infiltration beds and constructed wetlands). Elements for design, operation and monitoring of treatment facilities.
4. MANAGEMENT OF SOLID WASTES
Integrated solid waste management. Solid wastes treatment and landfill. Elements for design, operation and monitoring
of landfills.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular Saneamento Ambiental 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. A unidade curricular confere
uma maior espacialização na área de Engenharia Sanitária aos alunos que obtiveram uma formação prévia na unidade
curricular Abastecimento e Drenagem de Águas.
Os conteúdos programáticos permitem ao aluno o conhecimento da tipologia e funcionamento de sistemas para o
tratamento de água potável, para o controlo da poluição hídrica ou do solo (sistemas de tratamento de águas pluviais
e de águas residuais) e para a gestão de resíduos sólidos, nomeadamente o seu confinameto em aterro sanitário.
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Podem definir-se as seguintes correspondências entre os conteúdos programáticos e as competências definidas para
o aluno:
- O Capítulo 1 (Gestão da água em meio urbano) confere ao aluno a capacidade de compreender os modelos de gestão
da água, que permitem o fornecimento de água potável e o tratamento de águas residuais e pluviais (Competência (a));
- O Capítulo 2 (Controlo de descargas pluviais) confere ao aluno a capacidade de compreender o dimensionamento,
implantação e operação de estruturas para o controlo de descargas pluviais (Competência (b));
- O Capítulo 3 (Instalações de tratamento de águas residuais) confere ao aluno a capacidade de dimensionamento,
implantação, operação, manutenção e monitorização de instalações para o tratamento de águas residuais
(Competência (c));
- O Capítulo 4 (Gestão e confinamento de resíduos sólidos urbanos) confere ao aluno a capacidade de reconhecer as
principais características de RSU, bem como de dominar o dimensionamento, construção, operação, manutenção e
monitorização de aterros sanitários (Competências (d) e (e)).
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
The syllabus of the curricular unit Environmental Sanitation were defined according to the objectives and competences
to be acquired by the students and are in agreement with the syllabus normally taught in equivalent courses in other
Portuguese and European Universities. This unit allows a specialization in sanitary engineering for students that
already got competences in the curricular unit Water Supply and Drainage Systems.
The syllabus allows the student to acquire knowledge on the typology of sytems for water treatment, stormwater
control, wastewater treatment and solid waste management. The following correspondence between program content
and skills may be stressed:
- Chapter 1 (Water management in urban areas) provides the student the ability to understand the models for water
management, which enable the provision of potable water and the treatment of stormwater and wastewater
(Competence (a));
- Chapter 2 (Stormwater discharges control) provides the student the ability to understand the design, operation and
maintenance of structures for stormwater discharges control (Competence (b));
- Chapter 3 (Wastewater treatment systems) provides the student the ability for the design, operation, maintenance and
monitoring of wastewater treatment facilities (Competence (c));
- Chapter 4 (Management of solid wastes) provides the student the ability to recognize the main characteristics of solid
wastes, as well as for the design, construction, operation, maintenance and monitoring of landfills (Competences (d)
and (e)).
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular tem a duração de um semestre lectivo, envolvendo 64 horas de contacto com o docente, 86
horas de trabalho autónomo e 10 horas para avaliação (total: 160 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 projecto de uma instalação de
tratamento, ao nível do estudo prévio) e componente laboratorial (PL, que envolve a aplicação dos conteúdos
programáticos através da execução de pequenos ensaios em laboratório).
A avaliação é realizada através de um teste de frequência ou exame (50%) e do projecto (50%).
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This curricular unit lasts for one semester course, with 64 hours of contact with the teacher, 86 hours of autonomous
work and 10 hours for evaluation (total: 160 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 a project for a treatment facility) and laboratorial classes (PL, application of
theoretical concepts through the execution of small laboratorial experiments).
The evaluation is performed through a test or exam (50%) and the project (50%).
3.3.8. 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 horas (64 horas de contacto
com o docente, 86 horas de trabalho autónomo por parte do aluno e 10 horas para avaliação), foi definida tendo por
base os objectivos e competências a serem adquiridas pelos alunos, designadamente tendo em conta o volume de
trabalho a realizar pelo aluno e docente.
A organização das aulas em componente teórica-prática (TP), onde é feita a exposição dos conceitos teóricos dos
conteúdos programáticos, a resolução de exercícios e o desenvolvimento de um pequeno projecto, e componente
laboratorial (PL), onde os alunos aplicam os conceitos teóricos através da execução de experiencias laboratoriais,
permite, de uma forma proporcionada e gradual, que adquiram as competências necessárias ao longo do semestre
para obter a aprovação na unidade curricular.
A duração e a estruturação desta unidade curricular enquadram-se dentro do normalmente adoptado em unidades
curriculares equivalentes de outras Universidades Portuguesas e Europeias.
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 do 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 no final do semestre ter demonstrado a aquisição de um
mínimo de competências para poder ser admitido a exame final, sendo ainda possível a dispensa deste exame, caso
demonstre ter adquirido as competências julgadas suficientes e necessárias para aprovação na unidade curricular.
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
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This one semester course with 160 total hours (64 hours of contact with the teacher, 86 hours of autonomous work and
10 hours 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 the student and the teacher.
The course is organized in theoretical-practical classes (TP), where theoretical concepts of the syllabus are taught,
practical exercises are solved and a small project is developed, and laboratorial classes (PL), where students apply the
theoretical concepts by executing laboratorial experiments appropriate to some syllabus contents. This arrangement
of the classes allows that students acquire the competences, in a gradual and proportionate way throughout the
semester, to be approved.
The duration of the course and the organizations of the classes are similar with the ones normally adopted in
equivalent courses in other Portuguese and European universities.
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 have demonstrated the acquisition of a minimum of
competences to be admitted to the final exam. If the teacher considers that, in the end of the semester, the student
acquired the minimal necessary and sufficient competences to be proved in the unit, the student is dispensed for the
exam.
3.3.9. Bibliografia principal:
- Tchobanoglous G., Burton F.T. e Stensel H.D. (2003). Wastewater Engineering, Treatment, Disposal, and Reuse. 4ª
Edição, McGrawHill Series in Civil and Environmental Engineering, Nova York, EUA, 1848 pp.
- Debo T. e Reese A. (2002). Municipal Storm Water Management. 2ª Edição, CRC Press, Nova York, EUA, 768 pp.
- Kreith F e Tchobanoglous G (2002). Handbook of Solid Waste Management. 2ª Edição, McGraw-Hill Series in Civil and
Environmental Engineering, Nova York, EUA, 950 pp.

Anexo IV - Ambiente e Ordenamento / Environment and Planning
3.3.1. Unidade curricular:
Ambiente e Ordenamento / Environment and Planning
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Cláudia Sofia São Marcos Miranda Beato
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
a) Compreensão dos diferentes instrumentos necessários à reabilitação e revitalização sustentável de áreas urbanas
b) Reconhecimento dos diferentes instrumentos que podem ser utilizados para a avaliação do desempenho ambiental
em espaços urbanos
c) Compreensão dos procedimentos para a implementação de sistemas de certificação e auditoria ambiental e para a
concepção de um sistema de eco-gestão
d) Reconhecimento das características paradigmáticas do ambiente construído e do desenvolvimento urbano
sustentável
e) Reconhecer e saber avaliar a sustentabilidade do ambiente construído das áreas urbanas
f) Reconhecer e saber aplicar sistemas de indicadores relativos ao ambiente construído
3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
a) Understanding of the different instruments necessary for the rehabilitation and sustainable revitalization of urban
areas
b) Recognition of the different instruments that can be used for the assessment of environmental performance in urban
spaces
c) Understanding of the procedures for the implementation of certification schemes and environmental audit and to
design a system of eco-management d) Recognition of the paradigmatic characteristics of built environment and of
sustainable urban development and
e) Recognize and know assess the sustainability of the built environment of areas urban
f) Recognize and know apply systems of indicators relating to the built environment

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. O Ambiente Humano Construído
2. Análise de áreas Urbanas
3. A Agenda Local 21
4. O Renascimento das Cidades
5. O Papel da Arquitectura no Planeamento Urbano Estratégico
6. Instrumentos de Gestão Ambiental
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3.3.5. Syllabus:
1. The Human Built Environment
2. Analysis of urban areas.
3. The local Agenda 21
4. The revival of the cities
5. The role of architecture in Strategic urban planning
6. Environmental management Instruments

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular Ambiente e Ordenamento 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.
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 (f) dos objectivos da unidade
curricular e competências a desenvolver), designadamente:
- O Capítulo 1 (O Ambiente Humano Construído), confere ao aluno a capacidade de compreensão dos diferentes
instrumentos necessários à reabilitação e revitalização sustentável de áreas urbanas, (Competência (a));
- O Capítulo 2 (Análise de áreas Urbanas), possibilita o reconhecimento dos diferentes instrumentos que podem ser
utilizados para a avaliação do desempenho ambiental em espaços urbano , (Competência (b));
- O Capítulo 3 (A Agenda Local 21), confere ao aluno a capacidade de compreensão dos procedimentos para a
implementação de sistemas de certificação e auditoria ambiental e para a concepção de um sistema de eco-gestão,
(Competência (c));
- O Capítulo 4 (O Renascimento das Cidades) e confere ao aluno a capacidade de reconhecer as características
paradigmáticas do ambiente construído e do desenvolvimento urbano sustentável, (Competência (d));
- O Capítulo 5 (Papel da Arquitectura no Planeamento Urbano Estratégico) e confere ao aluno a capacidade de
reconhecer e saber avaliar a sustentabilidade do ambiente construído das áreas urbanas, (Competência (e));
- O Capítulo 6 (Instrumentos de Gestão Ambiental), confere ao aluno a capacidade de reconhecer e saber aplicar
sistemas de indicadores relativos ao ambiente construído, (Competência (f))
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
The syllabus of the curricular unit of Environment and Territory Management 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.
To provide students with specific competences, there is a direct correspondence between the content taught in each
chapter (Chapters 1 to 10 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:
-Chapter 1 (Human Built environment), gives the student the ability to understand different instruments necessary for
the rehabilitation and sustainable revitalization of urban areas, (Jurisdiction);
-Chapter 2 (Analysis of urban areas), enables the recognition of the different instruments that can be used for the
assessment of environmental performance in urban spaces, (competence (b));
-Chapter 3 (local Agenda 21), gives the student the ability to understand the procedures for the implementation of
certification schemes and environmental audit and to design a system of eco-management (competence (c));
-Chapter 4 (Rebirth of cities), gives the student the ability to recognize the characteristics paradigmatic of the built
environment and sustainable urban development (Competence (d));
-Chapter 5 (role of architecture in Strategic urban planning), gives the student the ability to recognize and know assess
the sustainability of the built environment in urban areas(Competence (e));
-Chapter 6 (environmental management Instruments), gives the student the ability to recognize and know apply
systems of indicators relating to the built environment, (competence (f))
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular tem a duração de um semestre lectivo, envolvendo 64 horas de contacto com a equipa
docente, 86 horas de trabalho autónomo e 10 horas para avaliação (total: 160 horas). A aprovação a esta unidade
curricular confere ao formando 6 ECTS.
As aulas estão organizadas em aulas: teórico/Práticas T com a exposição dos conteúdos programáticos, envolvendo
também a execução/discussão de trabalhos e textos.
A avaliação é realizada em duas fases:
- Avaliação contínua: trabalhos teórico-práticos ao longo do semestre lectivo
- Exame final (com parte teórica e parte prática) para os alunos admitidos.

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This one semester course consists of 64 hours of contact with the teaching team, 86 hours of autonomous work and 10
hours for evaluation (total: 160 hours). The course is credited with 6 ECTS.
The course is structured with: theoretical/Pratical classes with the exposure of syllabus, involving also the
implementation/discussion of papers and small texts);
Evaluation is performed in two phases
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- Continuous evaluation: theoretical/practical works throughout the semester
- Final exam (with theoretical and practical part) for admitted students.
3.3.8. 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 horas (64 horas de contacto
com a equipa docente, 86 horas de trabalho autónomo por parte do aluno e 10 horas para avaliação), foi definida tendo
por base os objectivos e competências a serem adquiridas pelos alunos, designadamente tendo em conta o volume de
trabalho a realizar quer pelo aluno e pela equipa docente.
A estruturação das aulas faseadas em aulas Teórico/Práticas -TP, onde é feita a exposição dos conteúdos
programáticos envolvendo também a execução/discussão de trabalhos e textos, permite, de uma forma proporcionada
e gradual, que os alunos adquiram as competências necessárias ao longo do semestre para obter a aprovação.
A duração e a estruturação desta Unidade Curricular enquadram-se dentro do normalmente adoptado em unidades
curriculares equivalentes de outras Universidades Portuguesas e Europeias.
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.
3.3.8. 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, 86 hours of autonomous
work and 10 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 teaching team.
The course is structured with alternated theoretical/Practical classes – TP, where theoretical concepts of the syllabus
are taught with the exposure of syllabus, involving also the analysis /critics/discussion/ of papers and works. This
arrangement of the classes allows that students acquire the competences, in a gradual and proportionate way
throughout the semester, to be approved.
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 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.

3.3.9. Bibliografia principal:
- Hall P., (2002), Urban and Regional Planning, Routledge, Londres.
- Ravetz, J., (2002), City Region 2020 Integrated Planning For Sustainable Environment, Earthscan Publications, NY,
EUA.
- Ferreira, A., (2005), Gestão Estratégica de Cidades e Regiões, FCG, Lisboa.
- Roseta, H., (1995), Agenda Local do Ambiente, Instituto de Promoção Ambiental, Lisboa, Portugal.
• Santos F., Forbes K. e Moita, R, (2002), Climate Change in Portugal. Scenarios - Impacts and Adaptation Measures,
SIAM Project, Gradiva, Portugal.
• Selman, P., (1996), Local Sustainability managing and Planning Ecologically Sound Places, Paul Chapmen Publishing
Ltd., Londres,
- Sheldon C. e Yoxon M., (2006). Environmental Management Systems: A StepbyStep Guide to Implementation and
Maintenance, 3rd edition, Earthscan, Londres.

Anexo IV - Complementos de Vias de Comunicação / Complements of Roads
3.3.1. Unidade curricular:
Complementos de Vias de Comunicação / Complements of Roads
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Bertha Maria Batista dos Santos
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
A unidade curricular tem por objectivo preparar os alunos para a concepção e tratamento de aspectos relativos à
construção e conservação de estradas, nomeadamente no que respeita a movimentação de terras, execução de
terraplenagens, mecânica dos pavimentos, tecnologia de pavimentação e princípios de gestão da conservação de
pavimentos. Tem ainda como objectivo introduzir aspectos relacionados com o projecto de vias-férreas.
As seguintes competências são transmitidas aos alunos:
(a) Compreensão da organização do processo de movimentação de terras e da execução de terraplenagens de
estradas.
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(b) Domínio do dimensionamento analítico de pavimentos rodoviários flexíveis e do dimensionamento expedito de
pavimentos flexíveis, rígidos e semi-rígidos.
(c) Compreensão da gestão da conservação de pavimentos rodoviários.
(d) Reconhecimento de aspectos relacionados com o traçado geométrico e pavimentos de vias-férreas.
3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
The course aims to prepare students for the design and processing aspects of the construction and maintenance of
roads, in particular the ones related to earthworks, pavement mechanics, paving technology and principles of
management of the road pavement maintenance. It also aims to introduce aspects of the project of railways.
The following competencies are transmitted to students:
(a) Ability to understand the execution of road earthworks.
(b) Ability to perform analytical design of flexible road pavements and expedited design of flexible, rigid and semi-rigid
road pavements.
(c) Ability to understand road pavements maintenance management systems.
(d) Recognition of the geometric and pavement design aspects of railways.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Terraplenagens de estradas (aspectos geotécnicos): tipos de solos; ensaios de caracterização e classificações de
solos; compactação, consolidação e resistência de solos; terraplenagens em estradas; a fundação dos pavimentos;
especificações e recomendações.
2. Pavimentos rodoviários: concepção geral; tipos e composição; materiais para pavimentação; misturas para
camadas de pavimentos rodoviários; métodos de formulação de misturas betuminosas a quente; misturas
betuminosas fabricadas a frio; tratamentos superficiais; betões de cimento; tecnologia de pavimentação;
dimensionamento de pavimentos.
3. Princípios da gestão da conservação de pavimentos rodoviários: patologias, observação de pavimentos, princípios
de gestão rodoviária, estrutura de um sistema de gestão de pavimentos, base de dados, avaliação da qualidade de
pavimentos e programação da conservação.
4. Transportes ferroviários: introdução, geometria geral da via e pavimentos.
3.3.5. Syllabus:
1. Road earthworks (geotechnical aspects): types of soil; characterization tests and classifications of soils,
compaction, consolidation and strength of soils; road earthworks, pavement foundation; specifications and
recommendations.
2. Road pavements: general design; types and composition; paving materials; mixtures for road pavement layers;
design method for hot asphalt mixtures; cold asphalt mixtures; surface treatments; concrete cement; paving
technology; pavement design.
3. Principles of road pavements maintenance management: pathologies; pavement observation; road management
principles; structure of a pavement management system; database; assessment of pavements quality and pavement
maintenance program.
4. Railways: introduction, general geometry and pavements.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular Complementos de Vias de Comunicação 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 preparar os alunos para a
concepção e tratamento de aspectos relativos à construção e conservação de estradas (movimentação de terras,
execução de terraplenagens, mecânica dos pavimentos, tecnologia de pavimentação e gestão da conservação de
pavimentos), assim como introduzir aspectos relacionados com o projecto de vias-férreas.
Para dotar os alunos das competências específicas a desenvolver no âmbito da unidade curricular, existe uma
correspondência directa entre os conteúdos de cada capítulo leccionado (Capítulos 1 a 4 dos conteúdos
programáticos) e as competências específicas a desenvolver (Competências (a) a (d) dos objectivos da unidade
curricular e competências a desenvolver), designadamente:
- O Capítulo 1 (Terraplenagens de estradas - aspectos geotécnicos) confere ao aluno os conhecimentos necessários
que permitem organizar o processo de movimentação de terras e a execução de terraplenagens de estradas
(Competência (a));
- O Capítulo 2 (Pavimentos rodoviários) confere ao aluno os conhecimentos necessários para dimensionar de forma
sustentada pavimentos rodoviários flexíveis, rígidos e semi-rígidos (Competência (b));
- O Capítulo 3 (Princípios da gestão da conservação de pavimentos rodoviários) confere ao aluno a capacidade de
compreender os diferentes aspectos a ter em conta no desenvolvimento e implementação de um sistema de gestão da
conservação de pavimentos rodoviários (Competência (c));
- Finalmente, o Capítulo 4 (Transportes ferroviários) confere ao aluno a capacidade de reconhecer aspectos
relacionados com o traçado geométrico e os pavimentos de vias-férreas (Competência (d)).
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
The syllabus of the curricular unit Complements of Roads and others transports infrastructures 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 preparing students for the design, construction and
maintenance aspects of roads (earthmoving, execution of earthworks, pavement mechanics, paving technology and
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pavement maintenance management) and introduces aspects of railways project and pavements.
To provide students with specific competences, there is a direct correspondence between the content taught in each
chapter (Chapters 1 to 4 of the syllabus) and the competences to develop (Competences (a) to (d) of the objectives of
the curricular unit and competences), in particular through the following matches:
- Chapter 1 (Road earthworks - geotechnical aspects) gives to the student the knowledge needed to understand the
organization process of earthmoving and the execution of road earthworks (Competence (a));
- Chapter 2 (Road pavements) gives to the student the necessary knowledge to sustainably design flexible, rigid and
semi-rigid pavements (Competence (b));
- Chapter 3 (Principles of road pavements maintenance management) gives to the student the ability to understand the
different aspects to be considered in the development and implementation of a road pavement maintenance
management system (Competence (c));
- Finally, chapter 4 (Railways) gives to the student the ability to recognize aspects of geometric design and pavements
of railways (Competence (d)).
3.3.7. 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 do estudante 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 teóricas – T (exposição dos conteúdos programáticos, envolvendo também a
apresentação de problemas de pequena dimensão) e aulas práticas – PL (aplicação dos conteúdos programáticos na
resolução de problemas práticos e na elaboração de um pequeno projecto de estrada).
A avaliação é realizada em duas fases:
- Avaliação contínua com um trabalho prático e um trabalho dirigido de cariz teórico-prático;
- Exame final (com parte teórica e parte prática) para os alunos admitidos.
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This semester course consists of 64 hours of contact with the teacher, 88 hours of student autonomous work and 8
hours for evaluation (total: 160 hours). The course is credited with 6 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
and develop a small road project).
Evaluation is performed in two phases:
- Continuous evaluation with one practical work and one guided theoretical-practical work;
- Final exam (with both theoretical and practical part) for admitted students.
3.3.8. 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 horas (64 horas de contacto
com o docente, 88 horas de trabalho autónomo por parte do aluno e 8 horas para avaliação), foi definida tendo por
base os objectivos e as competências a serem adquiridas pelos alunos, designadamente tendo em conta o volume de
trabalho a realizar quer pelo aluno quer pelo docente.
A estruturação das aulas faseadas em aulas teóricas – T, onde é feita a exposição dos conceitos teóricos dos
conteúdos programáticos e onde também são apresentados exemplos práticos de aplicação de pequena dimensão, e
em aulas práticas – PL, onde os alunos aplicam os conceitos teóricos através da resolução de problemas práticos
adequados e ajustados a cada conteúdo programático, assim como na elaboração de um pequeno projecto de estrada,
permite, de uma forma proporcionada e gradual, que os alunos adquiram as competências necessárias ao longo do
semestre para obter aprovação à unidade curricular.
A duração e a estruturação desta Unidade Curricular enquadram-se dentro do normalmente adoptado em unidades
curriculares equivalentes de outras Universidades Portuguesas e Europeias.
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 do 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.
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
This semester course with 160 total hours (64 hours of contact with the teacher, 88 hours of student 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 teacher.
The course is structured with alternated theoretical classes – T, where theoretical concepts of the syllabus are taught
and some small practical examples are presented, and practical classes - PL, where students apply the theoretical
concepts by solving practical problems appropriate to each syllabus contents and elaborate a small road project
design. This arrangement of the classes allows students to acquire the competences of the course, in a gradual and
proportionate way throughout the semester, in order to be approved.
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 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 teacher. 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 demonstrate the acquisition of a minimum of competences to be admitted to
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the final exam. If the teacher considers that the student acquired the necessary and sufficient competences along the
semester, the student is dispensed from the exam.
3.3.9. Bibliografia principal:
- Branco, F., Pereira, P. e Picado-Santos, L. Pavimentos Rodoviários, Edições Almedina, 2005.
- Junta Autónoma de Estradas. Manual de Concepção de Pavimentos para a Rede Rodoviária Nacional, 1995.
- Pereira, P. e Miranda V. Gestão da Conservação dos Pavimentos Rodoviários, Braga, 1999.
- Ferreira, A., Picado-Santos, L., Antunes, A., Carvalheira, C., Santos, B., Bicho, M., Quadrado, I., Silvestre, S. e Morais,
C. Sistema de Gestão da Conservação da Rede Rodoviária de Lisboa, 2ª Edição, DEC – Universidade de Coimbra e
Câmara Municipal de Lisboa, Coimbra, 2006.
- André, J. Transporte Interurbano em Portugal: O Sistema Actual e os Seus Desafios - Volume 1 e Concepção Técnica
de uma Alternativa Ferroviária para o Transporte de Passageiros - Volume II, IST Press, 2008.

Anexo IV - Complementos de Geotecnia Ambiental / Complements of Environment Geotechny
3.3.1. Unidade curricular:
Complementos de Geotecnia Ambiental / Complements of Environment Geotechny
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Paulo Eduardo Maia de Carvalho
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
a) Compreensão da instabilidade geoambiental
b) Compreensão da modelação geoambiemtal
c) Domínio das técnicas de remediação
d) Compreensão de melhoramento de maciços
3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
a) Understanding of instability Geoenvironmental
b) Understanding of modeling Geoenvironmental
c) Domain of remediation techniques
d) understanding of improvement of massive
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1 Instabilidade geoambiental.
2 Técnicas de modelação geoambiental.
3 Técnicas de remediação.
4 Melhoramento de maciços.
3.3.5. Syllabus:
1 - Geoenvironmental instability.
2 - Geoenvironmental modeling techniques.
3 - Techniques of remediation.
4 - Improvement of massive
3.3.6. 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.
3.3.6. 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 defined above.
The sequence established for the chapters follows the logic of pedagogy, from the generality of the principles, through
the details and concluding with a final synthesis supported by examples.
The selection of contents was conditioned to duration of the course, equivalent to a semester and about fifteen weeks
of classes
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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O conteúdo programático da disciplina é apresentado aos alunos em dois tipos de aulas: teóricas e práticas. Existe
ainda a possibilidade de consulta dos docentes, para esclarecimento individual de dúvidas, durante um período de
atendimento de cerca de 3 horas semanais.
As aulas teóricas decorrem em anfiteatro para o conjunto de todos os alunos interessados e destinam-se a: apresentar
os objectivos do processo de ensino aprendizagem; sensibilizar os alunos para o estudo dos temas relacionados;
estimular o interesse pela pesquisa de informação relacionada, quer bibliográfica, quer na rede; introduzir os
conceitos teóricos de forma progressiva.
As aulas práticas decorrem em salas equipadas com meios audiovisuais, para grupos de cerca de 30 alunos,
destinando-se à resolução acompanhada de exercícios tipo, discussão e esclarecimento individual de dúvidas.
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The syllabus of the course is presented to students in two types of classes: theoretical and practical. There is a
possibility of consultation with teachers, for clarification of individual questions, during a period of about 3 hours a
week.
The lectures take place in the amphitheater for the set of all interested students and are designed to: a) present the
objectives of teaching and learning process; b) call the attention of the students to study the issues, stimulating
interest for research related information, whether in literature or within the internet; c) introduce the theoretical
concepts in a progressive.
Practical classes take place in classrooms equipped with audiovisual equipment for groups of about 30 students and
are designed for accompanied solution of typical exercises, individual discussion and clarification of doubts.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Tendo em vista a formação de engenheiros, privilegia-se a aplicação prática dos conceitos em detrimento de
complexas manipulações matemáticas abstractas. Fomenta-se a capacidade de selecção dos aspectos essenciais e
desprezo dos secundários, avaliando sistematicamente a importância relativa de cada parâmetro.
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Having in mind the training of future engineers, the teaching is focused on the practical application of concepts, rather
on abstract complex mathematical manipulations. The ability for selecting the essential parameters and neglecting
secondary aspects is trained by systematical evaluation of the relative importance of each parameter.
3.3.9. Bibliografia principal:
- ACAR Y. B., ALSHAW ABKEH, A. N., e PARKER, R. A. in EPA Office Research and Development. 1997. Theoretical
and Experimental Modeling of MultiSpecies Transport in Soils Under Electric Fields. EPA/600/R97/054.
- BRISTISH GEOLOGICAL SURVEY BGS. Regional geochemistry of the East Grampians area. Londres, 1991. 95 p.
- EVANKO, C. R., DZOMBAK, D. A. Remediation of MetalsContaminated Soils and Groundwater. Pittsburgh, Technology
Evaluation Report, 1997. 53p.
- NAVARRO S. S., Carvalho W . A., 2003, Remediação de solos contaminados por metais pesados, Faculdade de
Química/PUCCampinas

Anexo IV - Impactes Ambientais / Environmental Impacts
3.3.1. Unidade curricular:
Impactes Ambientais / Environmental Impacts
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
António João Carvalho de Albuquerque
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Objectivos:
Abordar os principais problemas ambientais associados a projectos de obras de engenharia e analisar medidas para a
gestão de impactes ambientais daí decorrentes. Analisar o processo de Avaliação do Impacte Ambiental (AIA), bem
como as principais directrizes para a elaboração de Proposta de Definição do Âmbito (PDA), Estudos de Impacte
Ambiental (EIA) e de Planos de Monitorização Ambiental (PMA).
(a) Reconhecimento das consequências ambientais decorrentes da construção, exploração e desactivação de obras
de engenharia;
(b) Compreensão das diferentes fases do processo de AIA;
(c) Compreensão do significado dos diferentes componentes de EIA;
(d) Compreensão dos procedimentos para a elaboração de EIA;
(e) Domínio da concepção de PDA para EIA;
(f) Domínio da análise e concepção de medidas mitigadoras para a protecção da qualidade de água e qualidade do ar e
para o controlo do ruído e de contaminantes em rodovias.
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3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
Objectives:
To give students notions of environmental problems associated with engineering works and to evaluate measures for
the management of environmental impacts. To analyze the process of Environmental Impact Assessment (AIA) and its
relevance as a tool of decision-making and the main guidelines for the formulation of Scoping Reports (PDA),
Environmental Impact Assessment Reports (EIA) and Environmental Monitoring Plans.
(a) Recognition of the environmental consequences associated to the construction, operation and maintenance of
engineering works.
(b) Knowledge of the different phases of the process of AIA.
(c) Knowledge of the meaning of the different components of EIA.
(d) Knowledge of the procedures for the elaboration of EIA;
(e) Domain of the conception of PDA;
(f) Domain of the analysis and conception of minimization measures for the control of water quality, air quality, noise
and pollutants from roads runoff.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Problemas ambientais decorrentes da implementação de obras de engenharia. Evolução da política de ambiente.
Princípios e objectivos do desenvolvimento sustentável. Indicadores de sustentabilidade.
2. AVALIAÇÃO DO IMPACTE AMBIENTAL (AIA)
O processo de AIA. Ciclo do projecto e integração no regime de AIA. Metodologias e técnicas de avaliação. Definição
do âmbito. Consulta pública. Declaração de Impacte Ambiental. Pós-avaliação.
3. ESTUDOS DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)
Estrutura e componentes do EIA. Metodologias de previsão de impactes ambientais. Medidas de minimização. Análise
multicritério.
4. TÉCNICAS DE PREVISÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS
Impactes ambientais associados à construção, exploração e desactivação de obras de engenharia. Modelos e técnicas
de previsão de impactes ambientais. Sistemas periciais de avaliação ambiental.
3.3.5. Syllabus:
1. ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY
Environmental problems resulting from the construction of engineering works. Evolution of the environmental policy.
Principles and objectives of the sustainable development. Sustainability indicators.
2. ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (AIA)
The AIA process. Project cycle and integration in the AIA. Methodologies and evaluation techniques. Scoping. Public
participation. Environmental Impact Statement. Post-evaluation.
3. ENVIRONMENTAL IMPACT STUDIES (EIA)
Structure and components of the EIA. Forecasting methodologies of environmental impacts. Minimization measures.
Multicriteria analysis.
4. TECHNIQUES FOR PREDICTING ENVIRONMENTAL IMPACTS
Environmental impacts associated with the construction, operation and decommissioning of civil works. Models and
forecasting techniques. Expert systems for environmental assessment.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular Impactes Ambientais 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.
Os conteúdos programáticos permitem ao aluno o conhecimento dos principais problemas ambientais decorrentes da
construção, exploração e encerramento de obras de engenharia, e os mecanismos que, ao abrigo do AIA, poderá
utilizar para minimizar impactes ambientais negativos. Podem definir-se as seguintes correspondências entre os
conteúdos programáticos e as competências definidas para o aluno:
- O Capítulo 1 (Ambiente e sustentabilidade) confere ao aluno a capacidade de compreender as consequências
ambientais associadas a obras de engenharia (Competência (a));
- O Capítulo 2 (Avaliação do impacte ambiental) confere ao aluno a capacidade de compreender as funções do AIA e a
importância das suas fases para a melhoria do projecto, a fim de ser aprovado com o mínimo de impactes ambientais
negativos (Competência (b)). Particular ênfase é dada á elaboração da PDA que, numa fase prévia, permite um
comprometimento entre o dono-de-obra, a autoridade de AIA e o público (Competência (e)).
- O Capítulo 3 (Estudos de impacte ambiental) confere ao aluno a capacidade de compreender as diferentes fases de
um EIA e como pode ser elaborado com vista á aprovação de obras de engenharia, mitigando impactes ambientais
negativos e maximizando impactes ambientais positivos (Competências (c) e (d));
- O Capítulo 4 (Técnicas de previsão de impactes ambientais) confere ao aluno a capacidade de avaliar medidas para a
protecção da qualidade da água e da qualidade do ar, dimensionar barreiras acústicas contra o ruído de tráfego e
obras de construção e avaliar cargas poluentes associadas à drenagem de estradas (Competência (f)).
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
The syllabus of the curricular unit Environmental Impacts were defined according to the objectives and competences
to be acquired by the students and are in agreement with the syllabus normally taught in equivalent courses in other
Portuguese and European Universities.
The syllabus allows the student to acquire knowledge on main environmental problems associated to construction
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works and the AIA mechanism that may be used to minimize negatives environmental impacts. The following
correspondence between program content and skills may be stressed:
- Chapter 1 (Environment and sustainability) provides the student the ability to understand the environmental
consequences associated to engineering works (Competence (a));
- Chapter 2 (Environmental impact assessment) provides the student the ability to understand the functions of the EIA
and the importance of these steps to improve and approve the project in order to minimize the negative environmental
impacts (Competence (b)). Particular emphasis is given to the elaboration of the PDA, in an early stage, allowing a
compromise between the promoter, the AIA authority and the public (Competence (e)).
- Chapter 3 (Environmental impact studies) provides the student the ability to understand the different stages of an EIA
and how it can be prepared in order to allow the approval of engineering works, mitigating negative environmental
impacts and maximizing positive environmental impacts (Competences (c ) and (d));
- Chapter 4 (Techniques for forecasting environmental impacts) provides the student the ability to define measures for
water quality and air quality protection, design of noise barriers against noise from traffic and construction works and
evaluate pollution loads associated to drainage from roads (Competence (f)).
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular tem a duração de um semestre lectivo, envolvendo 64 horas de contacto com o docente, 86
horas de trabalho autónomo e 10 horas para avaliação (total: 160 horas). A aprovação a esta unidade curricular
confere ao aluno 6 ECTS.
As aulas estão organizadas em componente teórica (T, que inclui a exposição dos conteúdos programáticos e a
apresentação de casos de estudo) e componente prática (P, que envolve a aplicação dos conteúdos programáticos
através da realização de exercícios práticos e de dois trabalhos individuais sobre protecção da qualidade da água e
dimensionamento de barreiras acústicas).
A avaliação é realizada através de um teste de frequência ou exame (50%) e dos trabalhos práticos individuais (50%).
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This curricular unit lasts for one semester course, with 64 hours of contact with the teacher, 86 hours of autonomous
work and 10 hours for evaluation (total: 160 hours). The course is credited with 6 ECTS.
The course is structured in theoretical classes (T, exposition of the subjects of the course and the presentation of
case-studies) and practical classes (P, application of theoretical concepts through the resolution of practical exercises
and the development of two individual works on water quality and design of noise barriers).
The evaluation is performed through a test or exam (50%) and the individual works (50%).
3.3.8. 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 horas (64 horas de contacto
com o docente, 86 horas de trabalho autónomo por parte do aluno e 10 horas para avaliação), foi definida tendo por
base os objectivos e competências a serem adquiridas pelos alunos, designadamente tendo em conta o volume de
trabalho a realizar pelo aluno e docente.
A organização das aulas em componente teórica (T), onde é feita a exposição dos conceitos teóricos dos conteúdos
programáticos e de casos de estudo, e componente prática (P), onde os alunos aplicam os conceitos teóricos através
da realização de exercícios e do desenvolvimento de dois trabalhos individuais, permite, de uma forma proporcionada
e gradual, que adquiram as competências necessárias ao longo do semestre para obter a aprovação na unidade
curricular.
A duração e a estruturação desta unidade curricular enquadram-se dentro do normalmente adoptado em unidades
curriculares equivalentes de outras Universidades Portuguesas e Europeias.
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 do 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 no final do semestre ter demonstrado a aquisição de um
mínimo de competências para poder ser admitido a exame final, sendo ainda possível a dispensa deste exame, caso
demonstre ter adquirido as competências julgadas suficientes e necessárias para aprovação na unidade curricular.
3.3.8. 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 teacher, 86 hours of autonomous work and
10 hours 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 the student and the teacher.
The course is organized in theoretical classes (T), where theoretical concepts of the syllabus are taught, and casestudies are presented and practical classes (P), where students apply the theoretical concepts by solving exercises
and developing individual works on syllabus contents. This arrangement of the classes allows that students acquire
the competences, in a gradual and proportionate way throughout the semester, to be approved.
The duration of the course and the organizations of the classes are similar with the ones normally adopted in
equivalent courses in other Portuguese and European universities.
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 have demonstrated the acquisition of a minimum of
competences to be admitted to the final exam. If the teacher considers that, in the end of the semester, the student
acquired the minimal necessary and sufficient competences to be proved in the unit, the student is dispensed for the
exam.
3.3.9. Bibliografia principal:
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1. Morris P. (2001). Methods of Environmental Impact Assessment. 2º Edição, Spon Press, New York, EUA, 416 pp.
2. Albuquerque A. (2006). Processo de avaliação do impacto ambiental e estudos de impacto ambiental. Textos de
apoio, Covilhã, Março de 2006, 73 pp.
3. Albuquerque A. (2006). Estudos de impacto ambiental. Textos de apoio, Covilhã, Março de 2006, 23 pp.
4. Albuquerque A. (2005). Modelos e técnicas de previsão de impactes ambientais – qualidade da água e ruído
associado a tráfego e obras de construção. Textos de apoio, Covilhã, Junho de 2005, 102 pp.

Anexo IV - Mecânica das Rochas / Rock Mechanics
3.3.1. Unidade curricular:
Mecânica das Rochas / Rock Mechanics
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Victor Manuel Pissarra Cavaleiro
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
Pedro Gabriel de Faria Lapa Barbosa de Almeida
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
a) Domínio das classificações geomecânicas de maciços rochosos
b) Domínio das propriedades físicas e mecânicas dos maciços rochosos
c) Domínio dos ensaios físicomecânicos em rochas
d) Compreensão da resistência e deformabilidade de maciços rochosos

3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
a)Domain of the geomechanical classifications of rock masses
b)Domain of the physical and mechanical properties of the rock masses
c)Domain of the physical-mechanical testing in rocks
d)Understanding the resistance and deformability of rock masses
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Importância da mecânica das rochas em engenharia civil.
2. Propriedades físicas e mecânicas dos materiais rochosos.
3. Classificações das rochas com fins geotécnicos.
4. Ensaios físicomecânicos em rocha e maciços rochosos.
5. Classificações geomecânicas e obras subterrâneas
6. Alteração e Alterabilidade.
3.3.5. Syllabus:
1. Importance of rock mechanics in civil engineering.
2. Physical and mechanical properties of rock materials
3. Rock classifications for geotechnical proposes
4. Physical-mechanical testing in rock and rock masses
5. Geomechanical classifications and underground works
6. Alteration and weathering

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular de Mecânica das Rochas definiram-se tendo em atenção os
objectivos e competências que se pretendem ser adquiridos por parte dos alunos e estão em consonância com
conteúdos normalmente leccionados em unidades curriculares equivalentes de outras Universidades Portuguesas e
Europeias.
Em termos de objectivos da unidade curricular, os conteúdos programáticos permitem dotar os alunos com as
competências necessárias no âmbito da Mecânica das Rochas, complementando também competências adquiridas na
unidade curricular de Geologia de Engenharia onde os alunos já tem um primeiro contacto com algumas temáticas
desenvolvidas na unidade curricular de Mecânica das Rochas.
De modo a dotar os alunos das competências pretendidas no âmbito desta unidade curricular, os conteúdos
programáticos encontram-se desenvolvidos de forma sequencial e de acordo com os objectivos e competências
definidas.
Assim, o Capítulo 1, 2 e 6 conferem ao aluno a capacidade de dominar as propriedades físicas e mecânicas dos
maciços rochosos e compreender a resistência e deformabilidade dos maciços rochosos; o Capítulo 3 e 5 conferem ao
aluno a capacidade de dominar e compreender as classificações geomecânicas de maciços rochosos; o Capítulo 4
confere ao aluno a capacidade de dominar os diferentes ensaios físico-mecânicos em rochas.
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
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The syllabus of the course of Rock Mechanics were defined taking into account the objectives and competencies to be
acquired by the students and are in line with content typically taught in equivalent courses in others Portuguese and
European Universities.
Related with the objectives of the course, the syllabus allows the students to acquire the skills needed within the Rock
Mechanics, also complements skills acquired in the course of Engineering Geology where students already have a first
contact with some themes developed in the course of Rock Mechanics.
In order to give students the skills sought in the context of this course, the course contents are developed in a
sequential manner and in accordance with the objectives and tasks defined.
Thus, Chapter 1, 2 and 6 give the student the ability to master the physical and mechanical properties of rock masses
and to understand the strength and deformability of rock masses; Chapter 3 and 5 gives the student the ability to
master and understand the geomechanical classifications of rock masses; Chapter 4 gives students the ability to
master the different physical and mechanical characteristics of rocks.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular desenvolve-se ao longo de um semestre lectivo, contemplando 64 horas de contacto com a
equipa docente, 86 horas de trabalho autónomo e 10 horas para avaliação (total: 160 horas). A aprovação a esta
unidade curricular confere ao formando 6 ECTS.
As aulas estão organizadas em aulas teóricas – T (exposição dos conteúdos programáticos, com apresentação de
casos práticos) e aulas práticas – PL (aplicação dos conteúdos programáticos através da realização de ensaios
laboratoriais e resolução problemas práticos).
A avaliação é realizada em duas fases:
- Avaliação contínua: realização de trabalho pratico ao longo do semestre lectivo
- Exame final (com parte teórica e parte prática) para os alunos admitidos
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This one semester course consists of 64 hours of contact with the teaching team, 86 hours of autonomous work and 10
hours for evaluation (total: 160 hours). The course is credited with 6 ECTS.
The course is structured with theoretical classes – T (exposition of the subjects of the course and presentation of
practical examples) and practical classes – PL (application of theoretical concepts in laboratory testing and resolution
of practical problems).
Evaluation is performed in two phases
- Continuous evaluation: making of practical work throughout the semester
- Final exam (with theoretical and practical part) for admitted students

3.3.8. 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 horas (64 horas de contacto
com a equipa docente, 86 horas de trabalho autónomo por parte do aluno e 10 horas para avaliação), foi definida tendo
por base os objectivos e competências a serem adquiridas pelos alunos, designadamente tendo em conta o volume de
trabalho a realizar quer pelo aluno quer pela equipa docente.
A estruturação das aulas faseadas em aulas teóricas – T, onde é feita a exposição dos conceitos teóricos dos
conteúdos programáticos e onde também são apresentados exemplos práticos de aplicação de pequena dimensão, e
em aulas práticas – PL, onde os alunos aplicam os conceitos teóricos através da resolução de problemas práticos
adequados e ajustados a cada conteúdo programático, permite, de uma forma proporcionada e gradual, que os alunos
adquiram as competências necessárias ao longo do semestre para obter a aprovação.
A duração e a estruturação desta Unidade Curricular enquadram-se dentro do normalmente adoptado em unidades
curriculares equivalentes de outras Universidades Portuguesas e Europeias.
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 à equipa docente ter adquirido as competências julgadas suficientes e
necessárias.
3.3.8. 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, 86 hours of autonomous
work and 10 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 teaching team.
The course is structured with alternated theoretical classes – T, where theoretical concepts of the syllabus are taught
and some small practical examples are presented, and practical classes - PL, where students apply the theoretical
concepts by solving practical 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, to be approved.
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 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.
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3.3.9. Bibliografia principal:
Françoise Homand et Pierre Duffaut Manuel de Méchanique des Roches. Tome 1. Fondements. Paris 2000
Pierre Duffaut et al. Manuel de Méchanique des Roches. Tome 2. Les Applications. Paris 2004
Duncan C. W yllie Foundations on Rock 1992. New York
Robert B. Johnson, Jerome V. De Graff Principles of Engineering Geology. 1988. John W iley & Sons. USA
Catálogo das rochas ornamentais portuguesas. IGM

Anexo IV - Obras de Terra / Soil Constructions
3.3.1. Unidade curricular:
Obras de Terra / Soil Constructions
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Luís Manuel Ferreira Gomes
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
Isabel Maria da Conceição Fonseca Gonçalves Falorca
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
a) Domínio das características mecânicas de materiais de aterro em vias de comunicação e barragens de terra.
b). Domínio de técnicas de compactação avançada;
c) Compreensão do projecto de vias de comunicação, de barragens de aterro e ainda das fases e meios construtivos
destas estruturas;
d) Domínio da instrumentação e observação de obras.

3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
a) Domain of the mechanical characteristics of embankment materials, in land roads and earth dams.
b) Domain of techniques of advanced compacting;
c) Understanding of thef design of land roads and of the embankment dams and still domain of the phases and
constructive means of these structures;
d) Domain of the instrumentation and monitoring works.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Características mecânicas de materiais de aterro;
2. Micro e macro reforço de aterros;
3. Aterros de vias de comunicação;
4. Barragens de aterro;
5. Estudos de percolação;
6. Estudos de estabilidade;
7. Tratamento de fundações;
8. Instrumentação e observação

3.3.5. Syllabus:
1. Mechanical properties of materials to embankment;
2. Micro and macro reinforcement of embankments;
3. Embankments roads;
4. Embankment dams;
5. Studies of percolation;
6. Stability studies;
7. Treatment of foundations;
8. Instrumentation and observation
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular Obras de Terra foram definidos em função das competências a
serem adquiridos pelos alunos, tendo a particularidade de dar uma formação aos alunos com desenvolvimento no
sentido de adquirirem conhecimento avançado em trabalhos de obras de terra.
Esta unidade curricular apoia-se em especial no conhecimento de matérias anteriores, nomeadamente das unidades
curriculares de Mecânica dos Solos I e Mecânica dos Solos II.
Para dotar os alunos das competências específicas a desenvolver no âmbito desta unidade curricular, existe uma
correspondência genérica entre os conteúdos leccionados nos vários capítulos e essas várias competências.
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
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The syllabus of the curricular unit were defined in function of the objectives and competences for the students to
acquire, considering the particularity of giving a formation to the students with development in the sense of they
acquire advanced knowledge in earth works.
This curricular unit leans on the knowledge of previous matters, namely of the curricular units of Soil Mechanics I and
Soil Mechanics II.
For to provide to the students specific competences, there is a general correspondence between the content taught in
each chapter and the competences developed in the objectives of the curricular unit and competences.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular tem a duração de um semestre lectivo, envolvendo 64 horas (H) de contacto com a equipa
docente. A aprovação a esta unidade curricular confere ao formando 6 ECTS.
As aulas estão organizadas em aulas teóricas (T) e aulas práticas (P), ao longo de 16 semanas (32HT + 32HP). Nas
aulas T, é efectuada a exposição dos conteúdos programáticos e as aulas P, servem essencialmente para aplicação
dos conteúdos programáticos através da resolução de problemas práticos, além de servirem para efectuar alguns
ensaios laboratoriais.
A avaliação é realizada de acordo com o seguinte:
Nota final = 0.6 E + 0.2 T1 + 0.15 T2 + 0.05 A = 20 valores; E - nota de teste escrito com o mínimo de 8 valores; T1 e T2 notas de trabalho laboratoriais; A – assiduidade, em que a máxima pontuação será obtida pelos alunos que tiverem
100 % de presenças nas aulas e forem interventivos nas mesmas.
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This curricular unit has the duration of a school semester, involving 64 hours (H) of contact with the teaching team.
The course is credited with 6 ECTS.
The course is structured with theoretical classes (T) and practical classes (P), along 16 weeks (32 HT + 32 HP). In the T
classes, the exhibition of the syllabus is made. The practical classes - P, serve essentially for application of the
theoretical concepts through the resolution of practical problems, besides to make some laboratorial tests.
The evaluation is accomplished in agreement with the following:
Final Note = 0.70 E + 0.2 T1 + 0,15 T2 + 0.05 A = 20 values; E = note of test written with the minimum of 8 values; T1 and
T2 – laboratorial Works note; A - regular attendance, in that the maxim punctuation will be obtained by the students
that have 100% of presences in the classes and they go very active.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos (capítulos 1 a 8) são explanadas nas aulas teóricas (T), com um carácter expositivos,
mas incentivando sempre os alunos a participarem com perguntas frequentes de modo a garantir que estão a
acompanhar e tornar as aulas inter-activas entre todos.
As aulas práticas são o resultado da aplicação dos conteúdos programáticos através da resolução de problemas
práticos, à medida que o semestre avança, varrendo os aspectos principais dos capítulos 1 a 6, com a particularidade
de se realizarem alguns ensaios laboratoriais (triaxiais, corte directo, edométricos, compactações e outros) em solos
micro-reforçados e outras situações especiais.
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The syllabus (chapters 1 to 8) are explained in the theoretical classes (T), with an expository character, but always
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 classes practices are the result of the application of the syllabus through the resolution of practical problems,
sweeping the principals aspects of the chapters, with the particularity of the to made some laboratorial tests (triaxial,
edométrico, direct shear box, compactation and others) in micro- reinforced soils and others special situations.

3.3.9. Bibliografia principal:
Correia Mineiro, A. J. (1978). Mecânica dos Solos e Fundações. Univ. Nova de Lisboa. 99p
Cristelo, N. M.C. (2001) – Estabilização de solos residuais graníticos através de adição de cal. Diss. apresentada à
Escola de Engenharia da Univ. do Minho.
Ferreira; H. Novais (1987). Acerca da compactação em estradas. Seminário 249, LNEC
Gomes Correia (1992). Ensaios para controlo de terraplenagens. LNEC
Maranha das Neves, E. (1987). Barragens de Aterro. Experiência Portuguesa. Conf. Ibero-Americana sobre
aproveitamentos Hidráulicos. Lisboa.98p.
Pen Man, A.D.M., Kennard, M.F. (1981) Long term monitoring of embankment dams in Britain, in recent developments in
geotechnical engineering for Hydro Projects. Fred H. Kulhawy. Editor ASCE. New York
Seco e Pinto, P.S. (1987). Observação de Barragens de aterro. LNEC. ICT Especialização e Aperfeiçoamento. Geotecnia
S 281. 201 p.
Veiga Pinto, A. (1982). Modelação de Enrocamentos. Dissertação apresentada a UNL para o grau de mestre. 76p.

Anexo IV - Dissertação ou Projecto / Dissertation or Project
3.3.1. Unidade curricular:
Dissertação ou Projecto / Dissertation or Project
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3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Cristina Maria Sena Fael
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
Ana Lídia Moreira Machado Santos das Virtudes
António João Carvalho de Albuquerque
Bertha Maria Batista dos Santos
Cláudia Sofia São Marcos Miranda Beato
João António Saraiva Pires da Fonseca
João Carlos Gonçalves Lanzinha
João Paulo de Castro Gomes
Luis Filipe Almeida Bernardo
Luis José Andrade Pais
Luis Manuel Ferreira Gomes
Luiz António Pereira de Oliveira
Marcin Michal Górski
Martin Hock
Miguel Costa Santos Nepomuceno
Paulo Eduardo Maia de Carvalho
Pedro Gabriel de Faria Lapa Barbosa de Almeida
Victor Manuel Pissarra Cavaleiro
3.3.4. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
A unidade curricular tem por objectivo conferir aos alunos a capacidade de iniciativa, autonomia na pesquisa e na
aplicação dos conhecimentos adquiridos, decisão e organização de trabalho, integrando componentes de
investigação ou inovação.
Pretende-se conferir as seguintes competências:
(a) Capacidade de aplicar, compreender e resolver problemas em situações novas e não familiares, em contextos
alargados e multidisciplinares.
(b) Capacidade de avaliar situações, tomar decisões fundamentadas, integrar conhecimentos, lidar com questões
complexas, desenvolver soluções ou emitir juízos em situações de informação limitada ou incompleta, incluindo
reflexões sobre as implicações e responsabilidades éticas e sociais que condicionem essas soluções e esses juízos,
ou deles resultem.
(c) Capacidade de comunicação, permitindo a transmissão de informação, ideias, problemas, soluções e conclusões a
públicos constituídos por especialistas e não-especialistas, de uma forma clara e objectiva.
3.3.4. Objectives of the curricular unit and competences:
The curricular unit aims to give students the capacity for initiative, autonomy in research and on the application of
knowledge gained, decision and work organization, integrating components of research or innovation.
It is intended to provide the following competences:
(a) Ability to apply, understand and solve problems in new and unfamiliar situations, in extended and multidisciplinary
contexts.
(b) Ability to evaluate situations, to take informed decisions, to integrate knowledge, to deal with complex issues, to
develop solutions or judgement in situations of limited or incomplete information, including reflections on the
implications of ethical and social responsibilities that affect these solutions and these judgments, or resulting
therefrom.
(c) Ability to communicate, allowing the transmission of information, ideas, problems, solutions and conclusions to
audiences consisting of specialists and non-specialists, in a clear and objective way.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
O tema da Dissertação/Projecto de cada aluno será escolhido com base em propostas disponibilizadas pelo
orientadores. Compete aos orientadores coordenar as diferentes fases de desenvolvimento dos trabalhos,
supervisionando em linhas gerais os seguintes conteúdos:
a) Pesquisa bibliográfica e análise do estado da arte.
b) Elaboração e discussão do plano de trabalhos detalhado, descrevendo a metodologia e o planeamento dos
trabalhos com vista aos objectivos traçados.
c) Execução do plano de trabalhos aprovado pelo orientador, com discussão periódica do desenvolvimento dos
trabalhos.
d) Redacção e discussão do documento final.
Periodicamente ocorrem sessões técnicas, seminários e palestras, promovidas pela direcção de curso. Essas sessões
incluem a divulgação dos seguintes conteúdos:
1) Metodologias de pesquisa em bases de dados,
2) Normas de referenciação bibliográfica,
3) Normas de redacção de documentos técnicos e científicos,
4) Técnicas de exposição e apresentação pública.
3.3.5. Syllabus:
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The Dissertation/Project assign to each student will be chosen on the basis of proposals made by co-ordinators. It is
up to co-ordinators the guidance of the different development stages of the work, supervising in general the following
contents:
a) Bibliographic review and analysis of the state of the art.
b) Elaboration and discussion of the detailed work plan, describing the methodology and the planning of work with a
view to established objectives.
c) Implementing the work plan approved by the co-ordinators, with periodic discussion of development of the work.
d) Writing and discussion of the final document to submit.
Periodically, technical sessions, seminars and lectures occur, promoted by the Master Course Director. These
sessions, of obligatory presence, include:
1) Research methodologies in databases,
2) Bibliographic referencing standards,
3) Writing standards of scientific and technical documents
4) Techniques of exposure and public presentation.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular de Dissertação/Projecto foram definidos em função dos objectivos
e competências a adquirir pelos alunos. Os objectivos definidos, traduzidos nas competências específicas previstas,
são alcançados através dos conteúdos programáticos da seguinte forma:
- Os conteúdos a), 1) e 2) desenvolvem no aluno a capacidade de pesquisa bibliográfica autónoma em publicações de
natureza científica, a capacidade de interpretação e de discussão da informação obtida, a capacidade de síntese e os
conhecimentos para a correcta referenciação bibliográfica.
- O conteúdo b) confere ao aluno a capacidade de estruturar e elaborar um plano de trabalhos de natureza científica.
- O conteúdo c) permite ao aluno consolidar e aplicar os conhecimentos adquiridos, compreender, avaliar e discutir os
problemas em situações novas e não familiares, em contextos alargados e multidisciplinares, conferindo-lhe a
capacidade de resolver esses problemas, desenvolver soluções ou emitir juízos em situações de informação limitada
ou incompleta.
- Os conteúdos d), 3) e 4) confere ao aluno a capacidade de redigir um documento científico e de comunicar,
permitindo a transmissão de informação, ideias, problemas, soluções e conclusões a públicos constituídos por
especialistas e não-especialistas, de uma forma clara e objectiva.
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
The syllabus of the curricular unit Dissertation/Project were established in the light of the objectives and competences
to be acquired by students. The defined objectives, expressed by specific competences foreseen, are achieved
through the syllabus as follows:
- The contents a), 1) and 2) develops in the student the ability to search in autonomous way the bibliography in
publications of scientific nature, the ability of interpretation and discussion of the obtained information, the ability of
synthesis and the required knowledge for the correct bibliographic referencing.
- The content b) gives the student the ability to design and develop a plan of scientific work.
- The content c) allows the student to consolidate and apply the acquired knowledge, understand, evaluate and discuss
the problems in new and unfamiliar situations, in extended and multidisciplinary contexts, giving it the ability to
resolve these problems and to develop solutions or judgement in situations of limited or incomplete information.
- Content d), 3) and 4) gives the student the ability to write a scientific document and communicate, allowing the
transmission of information, ideas, problems, solutions and conclusions to audiences consisting of specialists and
non-specialists, in a clear and objective way.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular de Dissertação/Projecto tem a duração de dois semestres lectivos, envolvendo 32 horas de
orientação tutória com os orientadores, 1087 horas de trabalho autónomo e 1 hora para avaliação (total: 1120 horas). A
aprovação a esta unidade curricular confere ao estudante 42 ECTS.
A avaliação do trabalho individual é realizada através de apreciação e discussão pública da Dissertação/Projecto por
um júri constituído por 3 a 5 membros, segundo o disposto no Artigo 22.º do DL 74/2006 de 24 de Março.
Na ponderação da nota final é observado o Regulamento Interno da unidade curricular de Dissertação/Projecto, que
estabelece as seguintes componentes: Qualidade científica/técnica da dissertação/projecto; Qualidade da
apresentação pública; Discussão pública.
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit of Dissertation/Project has a duration of two academic semesters, involving 32 hours of tutorial
lessons with his co-ordinator, 1087 hours of autonomous working and 1 hour for evaluation (total: 1120 hours). The
approval of this curricular unit gives the student 42 ECTS.
The evaluation of the individual work is accomplished through assessment and public discussion of
Dissertation/Project by a jury consisting of 3 to 5 members under article 22 of the Portuguese DL 74/2006 of 24 March.
In ponderation of final mark is observed the Internal Regulation of the curricular unit Dissertation/Project, which
establishes the following components: Scientific/technical quality of the dissertation/project; Quality of public
presentation; Public discussion.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A duração e a estrutura desta unidade curricular são similares àquelas adoptadas em unidades curriculares
equivalentes de outras Universidades Portuguesas e Europeias. A metodologia de ensino é de natureza tutorial e
encontra-se centrada no aluno, que ao longo dos dois semestres lectivos vai assimilando e aplicando os conceitos
adquiridos, com o seu trabalho autónomo e sob supervisão dos orientadores. Desta forma, é dada particular
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=7aa6a6b0-c0e6-3331-8211-4ce507637a0b&formId=2360437e-052a-7e62-376d-4c… 158/182

26/07/2017

NCE/10/01446 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

importância à avaliação e supervisão contínua do trabalho realizado pelo aluno ao longo do semestre, permitindo-o
desenvolver faseadamente as competências adquiridas com o seu trabalho.
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The length and structure of this curriculum unit are similar to those adopted in curricular units equivalent to other
Portuguese and European Universities. The teaching methodology is of tutorial nature and is centered on the student,
who over the two academic semesters will assimilate and apply gradually the concepts acquired, with its autonomous
work and under supervision of co-ordinators. Thus, particular importance is given to the assessment and continued
oversight of the work performed by the student throughout the semester, allowing him developing the competences
acquired by stages with their work.
3.3.9. Bibliografia principal:
A bibliografia é específica a cada tema de Dissertação/Projecto e poderá ser parcialmente fornecida pelos respectivos
orientadores. No entanto, é aconselhável que parte significativa das referências bibliográficas seja obtida pelo
candidato através de pesquisa individual.

4. Descrição e fundamentação dos recursos docentes
4.1 Descrição e fundamentação dos recursos docentes
4.1.1. Fichas curriculares
Anexo V - Afonso Carlos Bonina Mesquita
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Afonso Carlos Bonina Mesquita
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo V - Ana Lídia Moreira Machado Santos das Virtudes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Lídia Moreira Machado Santos das Virtudes
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Anexo V - António João Carvalho de Albuquerque
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António João Carvalho de Albuquerque
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo V - Bertha Maria Batista dos Santos
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Bertha Maria Batista dos Santos
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo V - Bruno José Afonso Costa
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Bruno José Afonso Costa
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo V - Cláudia Sofia São Marcos Miranda Beato
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=7aa6a6b0-c0e6-3331-8211-4ce507637a0b&formId=2360437e-052a-7e62-376d-4c… 160/182

26/07/2017

NCE/10/01446 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

Cláudia Sofia São Marcos Miranda Beato
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo V - Clemente Martins Pinto
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Clemente Martins Pinto
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo V - Cristina Maria Sena Fael
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Cristina Maria Sena Fael
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo V - Isabel Maria da Conceição Fonseca Gonçalves Falorca
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Isabel Maria da Conceição Fonseca Gonçalves Falorca
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo V - João António Saraiva Pires da Fonseca
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João António Saraiva Pires da Fonseca
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo V - João Carlos Gonçalves Lanzinha
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Carlos Gonçalves Lanzinha
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo V - João Paulo de Castro Gomes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Paulo de Castro Gomes
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo V - Jorge Miguel Almeida Andrade
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge Miguel Almeida Andrade
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo V - Jorge Humberto Gaspar Gonçalves
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge Humberto Gaspar Gonçalves
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo V - Luís Filipe Almeida Bernardo
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Filipe Almeida Bernardo
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
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<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo V - Luís José Andrade Pais
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís José Andrade Pais
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo V - Luís Manuel Ferreira Gomes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Manuel Ferreira Gomes
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo V - Luiz António Pereira de Oliveira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luiz António Pereira de Oliveira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
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4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo V - Marcin Michal Górski
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Marcin Michal Górski
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo V - Marisa Almeida Fernandes Dinis
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Marisa Almeida Fernandes Dinis
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo V - Martin Höck
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Martin Höck
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo V - Miguel Costa Santos Nepomuceno
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Miguel Costa Santos Nepomuceno
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo V - Paulo Eduardo Maia de Carvalho
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Eduardo Maia de Carvalho
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo V - Pedro Gabriel de Faria Lapa Barbosa de Almeida
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Gabriel de Faria Lapa Barbosa de Almeida
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
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100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo V - Victor Manuel Pissarra Cavaleiro
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Victor Manuel Pissarra Cavaleiro
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo V - Edgar Silva Pereira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Edgar Silva Pereira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo V - Helder Soares Vilarinho
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Helder Soares Vilarinho
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo V - Pedro Jorge Duarte Gil Tomé dos Santos Morais
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Jorge Duarte Gil Tomé dos Santos Morais
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo V - Célia Maria Pinto Nunes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Célia Maria Pinto Nunes
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo V - Patrícia Damas Beites
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Patrícia Damas Beites
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências
4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Anexo V - Helder Joaquim Dinis Correia
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Helder Joaquim Dinis Correia
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo V - Fernando Manuel Leitão Diniz
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fernando Manuel Leitão Diniz
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo V - José Albertino Almeida de Figueiredo
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Albertino Almeida de Figueiredo
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo V - Rui Manuel Pires Almeida
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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Rui Manuel Pires Almeida
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo V - Carla Alexandra Barbosa Pereira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carla Alexandra Barbosa Pereira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo V - Rui Miguel Nobre Martins Pacheco
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rui Miguel Nobre Martins Pacheco
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo V - João Pinheiro da Providência e Costa
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Pinheiro da Providência e Costa
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências
4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo V - José Domingos Martins Coxo
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Domingos Martins Coxo
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
30
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
4.1.2 Equipa docente do ciclo de estudos
4.1.2. Equipa docente do ciclo de estudos / Study cycle’s academic staff
Nome / Name

Grau /
Degree

Área científica / Scientific Area

Regime de tempo /
Employment link

Informação/
Information

Afonso Carlos Bonina Mesquita

Mestre

Engenharia Civil - Especialização em
Estruturas/civil Engineering Structures

100

Ficha submetida

Doutor

Arquitectura

100

Ficha submetida

Doutor

Engenharia Civil / Civil Engineering

100

Ficha submetida

Doutor
Engenharia Civil / Civil Engineering
Licenciado Engenharia Civil / Civil Engineering

100
100

Ficha submetida
Ficha submetida

Doutor

Planeamento Turismo e Urbanismo

100

Ficha submetida

Mestre
Doutor

Engenharia Civil / Civil Engineering
Engenharia Civil / Civil Engineering

100
100

Ficha submetida
Ficha submetida

Mestre

Engenharia Civil / Civil Engineering

100

Ficha submetida

100

Ficha submetida

100
100
100
100
100
100
100
100

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

Ana Lídia Moreira Machado Santos
das Virtudes
António João Carvalho de
Albuquerque
Bertha Maria Batista dos Santos
Bruno José Afonso Costa
Cláudia Sofia São Marcos Miranda
Beato
Clemente Martins Pinto
Cristina Maria Sena Fael
Isabel Maria da Conceição Fonseca
Gonçalves Falorca
João António Saraiva Pires da
Fonseca
João Carlos Gonçalves Lanzinha
João Paulo de Castro Gomes
Jorge Miguel Almeida Andrade
Jorge Humberto Gaspar Gonçalves
Luís Filipe Almeida Bernardo
Luís José Andrade Pais
Luís Manuel Ferreira Gomes
Luiz António Pereira de Oliveira

Doutor
Doutor
Doutor
Mestre
Mestre
Doutor
Doutor
Doutor
Doutor

Estruturas de Engenharia Civil / Civil Engineering
Sructures
Engenharia Civil / Civil Engineering
Engenharia Civil / Civil Engineering
Estruturas e Construção
Engenharia Civil / Civil Engineering
Engenharia Civil / Civil Engineering
Engenharia Civil/Civil Engineering
Geotecnia
Construção Civil
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Marcin Michal Górski
Marisa Almeida Fernandes Dinis
Martin Höck
Miguel Costa Santos Nepomuceno
Paulo Eduardo Maia de Carvalho
Pedro Gabriel de Faria Lapa
Barbosa de Almeida
Victor Manuel Pissarra Cavaleiro
Edgar Silva Pereira
Helder Soares Vilarinho
Pedro Jorge Duarte Gil Tomé dos
Santos Morais
Célia Maria Pinto Nunes
Patrícia Damas Beites
Helder Joaquim Dinis Correia
Fernando Manuel Leitão Diniz
José Albertino Almeida de
Figueiredo
Rui Manuel Pires Almeida
Carla Alexandra Barbosa Pereira
Rui Miguel Nobre Martins Pacheco
João Pinheiro da Providência e
Costa
José Domingos Martins Coxo
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Doutor
Mestre
Doutor
Doutor
Doutor

Estruturas
Engenharia Civil / Civil Engineering
Arqueologia
Engenharia Civil / Civil Engineering
Engenharia Civil / Civil Engineering

100
100
100
100
100

Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida

Doutor

Engenharia Civil / Civil Engineering

100

Ficha submetida

Doutor
Doutor
Doutor

Engenharia Civil / Civil Engineering
Matemática/Mathematics
Matemática / Mathematics

100
100
100

Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida

Doutor

Matemática / Mathematics

100

Ficha submetida

Doutor
Mestre
Doutor
Mestre

Matemática / Mathematics
Matemática / Mathematics
Engenharia Mecânica / Mechanical Engineereing
Arquitectura

100
100
100
100

Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida

Doutor

Engenharia Quimica / Chemical Engineering

100

Ficha submetida

Doutor
Mestre
Doutor

Matemática / Mathematics
Gestão
Matemática / Mathematics

100
100
100

Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida

Doutor

Física / Physics

100

Ficha submetida

30

Ficha submetida

Licenciado Engenharia Civil

<sem resposta>

4.2. Dados percentuais da equipa docente do ciclo de estudos
4.2.1. Percentagem dos docentes em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos
97,4
4.2.2. Percentagem dos docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano
21,1
4.2.3. Percentagem dos docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha)
23,7

4.3. Procedimento de avaliação do desempenho
4.3. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente actualização.
O 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; e
- 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.
O referido regulamento, na vertente de ensino, passa a englobar um instrumento anterior: o 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 por elas responsáveis, sendo também
facultado aos respectivos alunos o acesso a essa informação.
São várias as medidas que contribuem para a permanente actualização do corpo docente. Desde logo, a
implementação de uma política de estímulo à investigação de qualidade, realizada pelo Instituto Coordenador da
Investigação, com o objectivo de, por um lado, incentivar projectos com potencial de investigação e, por outro,
reconhecer o mérito dos investigadores mais destacados. Ainda neste âmbito, incluem-se as acções periódicas
desenvolvidas pela Unidade de Investigação, ao nível da organização de conferências e seminários com palestrantes
de reconhecido nível científico e do financiamento de deslocações a eventos científicos no estrangeiro.
Por seu lado, o Gabinete de Desenvolvimento e Apoio Educativo promove acções de formação pedagógica dos
docentes com vista à adopção de metodologias potenciadoras da aprendizagem centrada no aluno. De igual modo,
através do Centro de Formação e Interacção entre a UBI e o Tecido Empresarial, são disponibilizadas acções de
formação relevantes para a actualização dos docentes.
Por último, e 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
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=7aa6a6b0-c0e6-3331-8211-4ce507637a0b&formId=2360437e-052a-7e62-376d-4c… 172/182

26/07/2017

NCE/10/01446 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

Erasmus, estadas de investigação, no quadro da Euraxess – Espaço Europeu de Investigação; bolsas Fulbright e
acções integradas luso-alemãs, -britânicas, -francesas e –espanholas.
4.3. Academic staff performance evaluation procedures and measures for its permanent 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; and
- 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.
The above-mentioned regulation 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.
There are several measures which contribute for the permanent updating of the teaching staff. First, there is the
implementation of a policy in favour of the quality of research, conducted by the Institute for Coordination of Research,
aimed at both supporting projects with research potential and acknowledging the merit of prominent researchers. In
addition, there are the regular activities carried out by the research unit, in relation to both holding conferences and
seminars with scientifically renowned speakers and funding participation in scientific events abroad.
For its part, the Office for Educational Development and Support promotes pedagogic training sessions for teaching
staff aimed at adopting methodologies conducive to student-centred learning. Likewise, several training sessions
relevant for the updating of academic staff are offered through the Centre for Training and Interaction between the UBI
and Businesses.
Finally, and equally important, there is the participation of teaching staff in programmes of exchange and
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.

5. Descrição e fundamentação de outros recursos humanos e materiais
5.1. Pessoal não docente adstrito ao ciclo de estudos.
- Albino da Ascensão dos Santos Alves (Assistente Técnico)
- Joaquim Manuel Ramos Varandas (Assistente Técnico)
- Luciano João Farias Rato (Assistente Técnico)
- Maria da Conceição Geraldes Abalada (Assistente Técnico)
- Maria José Rodrigues Constâncio Oliveira (Técnica Superiora)
- 5 Técnicos Superiores de Informática
- 5 Técnicos de base da Biblioteca disponíveis no atendimento dos alunos
5.1. Non academic staff allocated to the study cycle.
- Albino da Ascensão dos Santos Alves (Technical Assistant)
- Joaquim Manuel Ramos Varandas (Technical Assistant)
- Luciano João Farias Rato (Technical Assistant)
- Maria da Conceição Geraldes Abalada (Technical Assistant)
- Maria José Rodrigues Constâncio Oliveira (Senior Technician)
- 5 Superior Technical Informatics
- 5 Technical Library Basic available in attendance of students
5.2. Instalações físicas afectas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços lectivos, bibliotecas, laboratórios, salas de
computadores, etc.).
Lab. de tecno. e ensaios mecânicos
Lab. de tecno. e ensaios mecânicos
Sala de Informática e Projecto
Lab. de durabilidade, ensaios físicos e químicos
Sala de ensino e estudo de materiais e modelos
Lab. de geologia e mineralogia
Lab. de mec. dos solos
Lab. de prospecção geotécnica
Lab. de mec. das rochas
Lab. de geotecnia ambiental
Lab. de hidráulica fluvial e das estruturas
Lab. de saneamento ambiental
Lab. de análise de estruturas
Lab. de resistência dos materiais
Lab. de téc. experimentais em estruturas
Sala de Projecto
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Lab. de análise e modelação
Sala de aulas com equip. informático
Lab. de topografia e des. assistido por computador
Lab. de planeamento e Urbanismo
Lab. de sist. de informação geográfica
Sala de desenho
Sala de apoio aos alunos
Salas de aula 806,807,808,810,815,817,818,819,820,822
Salas de aula 911,913, 926, 929
Gabinetes de docentes
Biblioteca geral (sala de leitura, centro de documentação, salas de grupo e auditórios)
5.2. Facilities allocated and/or used by the study cycle (teaching spaces, libraries, laboratories, computer rooms, etc.).
Technology and mechanical testing Lab.
Computer and project classroom
Durability, physical and chemical testing Lab.
Teaching and study of materials and models classroom
Geology and mineralogy Lab.
Soil mechanics Lab.
Geotechnical site investigation Lab.
Rock mechanics Lab.
Environmental geotechnics Lab.
Fluvial hydraulics and structures Lab.
Environmental sanitation Lab.
Structures analysis Lab.
Materials strength laboratoty
Experimental techniques in structures Lab.
Project classroom
Analysis and modeling Lab.
Classroom with informatic equipment
Topography and computer aided design Lab.
Urban and planning Lab.
Geographic information systems Lab.
Drawing classroom
Support room for students
Classrooms 806,807,808,810,815,817,818,819,820,822
Classrooms 911,913, 926, 929
Teacher offices
Library (reading rooms, informations center, group meeting rooms and auditorium)

5.3. Indicação dos principais equipamentos e materiais afectos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos
didácticos e científicos, materiais e TICs).
Canal GUNT
Balança Hidrostática
Unidade de escoamentos em meios porosos
Unidades piloto de tratamento por biofiltração
Ensaios respirométricos
Medidor nível ultrasónico
Termoreactores para CQO
Prensa para ensaio de compressão/flexão
Análise granulométrica
Misturadoras para argamassas, pastas e betão
Ensaios do betão fresco
Ensaios do betão endurecido
Câmara de cura controlada
Ensaio Marshall
Mufla de ignição
Máquina universal de ensaios
Equipamento para ensaio de colunas e vigas
Pórtico de Ensaio
Data Logger Portátil
Macacos Hidráulicos
Deflectómetros Digitais
Células de Carga
Ensaios de resistência ao corte
Edométrico e ensaio de consolidação isotrótico
Sondagens Dinâmicas
Ensaio SPT, CPT e CPTu
Pressiómetro
Ensaio de carga em placa
Ensaio Los Angeles
Ensaio de Slake
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Estação móvel de monitorização da qualidade do ar
Níveis e acessórios
Teodolitos ópticos e acessórios
Estações totais e acessórios
Leica GPS System
Plotter A0+
Scanners A0
5.3. Indication of the main equipments and materials allocated and/or used by the study cycle (didactic and scientific
equipments and materials and ICTs).
GUNT’s flume
Hydrostatic Balance
Flow in porous media unit
Biofiltration set-up
Respirometric set-up
Flowmeter
COD termoreactor
Compression/bending test machine
Grain size distribution
Mortar and concrete mixers
Fresh concrete tests
Hardened concrete tests
Storing cabinets with thermo-hygrometer controle
Marshall test
Muffle of ignition
Universal testing machine
Testing equipment for columns and beams
Steel Test Frame
Portable Data Logger
Hydraulics Jacks
Displacement Transducers
Load Cells
Shear strength tests
Oedometer and isotropic consolidation test
Dynamic probing test
SPT, CPT and CPTu test
Pressuremeter test
Plate loading test
Los Angeles test
Slake Durability test
Mobile Station Monitoring Air Quality
Levels and accessories
Optical Theodolites and accessories
Total stations and accessories
Leica GPS System
Plotter A0+
Scanners A0

6. Actividades de formação e investigação
6.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante do ciclo de
estudos e respectiva classificação.
- Centro de Materiais e Tecnologias Construtivas (C-MADE), Unidade I&D em Engenharia Civil (CIVE-CentroCovilhã-4082), UBI, “Good”
Publicações científicas:
Registo de 1 patente nacional; 26 dissertações mestrado; 3 teses doutoramento; 3 comunicações nacionais por
convite; 23 comunicações conferências nacionais; 4 publicações revistas nacionais; 2 livros nacionais editados; 5
comunicações seminários nacionais; 4 comunicações por convite conferências internacionais;
24 comunicações conferências internacionais com revisão; 1 capítulo de livro internacional; 22 artigos revistas
internacionais com revisão.
Há docentes que integram outros Centros e Unidades de Investigação:
- Centro de Investigação de Geobiociências, Geotecnologia e Geoengenharia (Geobiotec 94), UA, “Very Good”
- Centro de Geo-Sistemas – CVRM (EASP-LUT Lisboa 94), IST, “Very Good”
- Centro de Investigação em Engenharia Civil (CIEC), UC, “Good”
- Centro de Estudos Arnaldo Araújo (CEAA), ESAP, “Good”
6.1. Research Centre(s) duly recognised in the main scientific area of the new study cycle and its mark.
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- Centre of Materials and Building Technologies (C-MADE), Civil Engineering Research Unit (CIVE-Centro-Covilha4082), UBI, "Good"
Number of scientific publications registered:
3 doctorate theses; 3 oral communications by invitation at national conferences; 23 communications in national
conferences; 4 publications in national magazines; 2 books edited at national level; 5 publications in national
workshops; 4 oral communications by invitation at international conferences; 24 publications in international
conferences with scientific review; 1 chapter of book of international level; 22 publications in peer review journals.
There are teachers who integrate other centers and research units:
- Centre of Geobioscience, Geotechnology and Geoengineering Research (Geobiotec 94), UA, "Very Good"
- Geo-Systems Centre - CVRM (EASP-LUP Lisboa 94), IST, "Very Good"
- Research Centre in Civil Engineering (CIEC), UC, "Good"
- Arnaldo Araújo Studies Centre (CEAA), ESAP, "Good"
6.2. Indicação do número de publicações científicas da unidade orgânica, na área predominante do ciclo de estudos, em
revistas internacionais com revisão por pares nos últimos três anos.
24
6.3. Lista dos principais projectos e/ou parcerias nacionais e internacionais em que se integram as actividades científicas,
tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas na área de ciclo de estudos.
PTDC/AGR-AAM/102042/2008. Integrated treatment of cork processing wastewaters for potential reuse. CMTP-UBI,
CMADE-UBI.
PTDC/BIO/77936/2006. A new generation of biofilm supports with controlled carbon release properties. UM, FEUP,
CMADE-UBI, CEB-UM.
EXMAPA. EXperimental analysis and MAthematical modelling of the hydrodynamic behaviour of a biological PAcked
bed”. CMADE-UBI, CMUC-UC e Illinois Institute of Technology (EUA).
PTDC/ECM/113922/2009. GEOGREEN- Waste geopolymeric binder-based natural vegetated panels for energy-efficient
building green roofs and facades
PTDC/ECM/101353/2008. Experimental study of local scour at complex bridge piers (UBI,IST,FEUP,LNEC)
PTDC/ECM/70652/2006. Turbulence Measuring and Modelling in Compound Channel Flows (UBI,FCT-UNL,IST)
SFRH/BDE/33328/2008. Modelos Geohidráulicos em meios fracturados de rochas graníticas (UBI, Beira Vicente, IST)
PTDC/ECM/69565/2006. SELICON-Service Life Design-Modelling the durability performance of Concrete (UBI,UM,LNEC)
6.3. Indications of the main projects and/or national and international partnerships where the scientific, technological,
cultural and artistic activities developed in the area of the study cycle are integrated.
PTDC/AGR-AAM/102042/2008. Integrated treatment of cork processing wastewaters for potential reuse. CMTP-UBI,
CMADE-UBI.
PTDC/BIO/77936/2006. A new generation of biofilm supports with controlled carbon release properties. UM, FEUP,
CMADE-UBI, CEB-UM.
EXMAPA. EXperimental analysis and MAthematical modelling of the hydrodynamic behaviour of a biological PAcked
bed”. CMADE-UBI, CMUC-UC e Illinois Institute of Technology (EUA).
PTDC/ECM/113922/2009. GEOGREEN- Waste geopolymeric binder-based natural vegetated panels for energy-efficient
building green roofs and facades
PTDC/ECM/101353/2008. Experimental study of local scour at complex bridge piers (UBI,IST,FEUP,LNEC)
PTDC/ECM/70652/2006. Turbulence Measuring and Modelling in Compound Channel Flows (UBI,FCT-UNL,IST)
SFRH/BDE/33328/2008. Modelos Geohidráulicos em meios fracturados de rochas graníticas (UBI, Beira Vicente, IST)
PTDC/ECM/69565/2006. SELICON-Service Life Design-Modelling the durability performance of Concrete (UBI,UM,LNEC)

7. Actividade de desenvolvimento tecnológico, prestação de serviços à
comunidade e formação avançada
7.1. Descreva estas actividades e se a sua oferta corresponde às necessidades do mercado, à missão e aos objectivos da
instituição.
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, entre outros, participar, isoladamente ou através das suas unidades
orgânicas, em actividades de ligação à sociedade, em sede de actividades I&D e prestação de serviços. Com esta
missão, a universidade disponibiliza às autarquias locais, empresas da região bem como aos particulares, os seus
recursos e serviços especializados ajudando assim ao desenvolvimento da região.
Neste âmbito, as equipas técnicas dos laboratórios do DECA da UBI desenvolvem vários trabalhos enquadrados nas
prestações de serviços especializadas à comunidade, designadamente:
-Peritagens e pareceres técnicos nas diversas áreas de Engenharia;
-Inspecção, ensaios, avaliação da qualidade e da segurança de construções;
-Ensaios de caracterização e de conformidade de materiais de construção;
-Relatórios geológico-geotécnicos;
-Consultoria/peritagem no âmbito do SCE.
7.1. Describe these activities and if they correspond to market needs and to the mission and objectives of the institution.
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Regarding the Order No. 45/2008 of 21 August, which approves the Statutes of the University of Beira Interior (UBI), the
mission of UBI, among others, is to participate, individually or through their units, in connection activities with society,
with R&D activities and services. With this mission, the university provides their resources and specialized services to
local companies, regional companies and citizens, in order to contribute to the development of the region.
In this context, the technical laboratory staffs of DECA-UBI develop several specialized services for the community,
including for instance:
-Expertise and technical advice in the differents areas of Civil Engineering;
-Inspection, testing, quality and safety evaluation of constructions;
-Characterization and compliance tests of construction materials;
-Geological and geotechnical reports.
-Technical advice/Expertise in the SCE ( Energy and Building Efficiency).

8. Enquadramento na rede de formação nacional da área (ensino superior
público)
8.1. Avaliação da empregabilidade dos graduados por este ciclo de estudos com base nos dados do MTSS.
De acordo com os dados estatísticos do MTSS, relativos ao número de desempregados com habilitação superior em
Engenharia Civil da Universidade da Beira Interior, referentes a Dezembro de 2009 e publicados em Abril de 2010, é de
38 registos, num universo total de 2600, a que corresponde 1,5%. Este valor demonstra que existe uma forte procura
de Licenciados em Engenharia Civil (5 anos) formados pela UBI, justificando a continuidade do curso e a
reestruturação do mesmo face às novas exigências do mercado de trabalho e do sistema de ensino.
8.1. Evaluation of the graduates' employability based on MTSS data.
According to statistics of the MTSS, on the number of unemployed people with higher qualifications in Civil
Engineering from the University of Beira Interior, relative to December 2009 and published in April 2010, is 38 records,
from a total universe of 2600, corresponding to 1.5%. This number shows that there exists a strong demand for
graduates in Civil Engineering (5 years) formed by UBI. This data justify the continuity of the course and it
restructuring in order to meet for the new demands of the labor market and education system.
8.2. Avaliação da capacidade de atrair estudantes baseada nos dados de acesso (DGES).
Embora as vagas oferecidas sejam integralmente preenchidas, o “índice de satisfação da procura” do concurso
nacional de acesso 2010, 1ª fase, permite verificar que os candidatos da UBI que colocaram Engenharia Civil como
primeira opção foram 23%. Este índice de procura é relativamente baixo, mostrando que o 1º Ciclo de Estudos em
Engenharia Civil da UBI é pouco atractivo pelo facto de existirem outras Instituições, a nível nacional, que oferecem
um plano de estudo alternativo integrado. Esta observação menos favorável pode ser ultrapassada com a
implementação do Mestrado Integrado em Engenharia Civil, uma vez que os candidatos ao 2º Ciclo de Estudos em
Engenharia Civil da UBI no ano lectivo 2010/2011 foram 70, revelando que existe procura ao nível do 2º ciclo.
8.2. Evaluation of the capacity to attract students based on access data (DGES).
Although the positions offered are fully met, the "level of satisfaction of demand" of the national competition access of
2010, phase 1, shows that the candidates who put Civil Engineering in UBI as first option was 23%. This index is
relatively low, showing that the 1st Cycle of Studies in Civil Engineering in UBI is unattractive because there are other
institutions, nationally, offering an integrated study plan alternative. This less favorable observation may be overcome
with the integrated Master in Civil Engineering, since the number of candidates for the 2nd cycle of studies in Civil
Engineering in UBI, in 2010/2011 academic year, were 70, indicating that the demand for the 2nd cycle exists.
8.3. Lista de eventuais parcerias com outras instituições da região que leccionam ciclos de estudos similares.
Não previsto.
8.3. List of eventual partnerships with other institutions in the region teaching similar study cycles.
Not provided.

9. Fundamentação do número total de ECTS do novo ciclo de estudos
9.1. Justificação do número total de unidades de crédito e da duração do ciclo de estudos com base no determinado nos
artigos 8.º ou 9.º (1.º ciclo), 18.º (2.º ciclo), 19.º (mestrado integrado) e 31.º (3.º ciclo) do Decreto-Lei n.º 74/2006.
O DECA-UBI decidiu organizar os actuais ciclos de estudo num modelo de estudos integrado com o total de 300
créditos ECTS e uma duração de 10 semestres curriculares.
Neste modelo, será conferido o grau de licenciado em Ciências de Engenharia – Engenharia Civil aos estudantes que
completem 180 créditos ECTS, correspondentes aos primeiros 6 semestres curriculares, como previsto do Decreto-Lei
74 de 2006. Este grau não confere competências para o exercício profissional, uma vez que este número de créditos é
reconhecidamente, em Portugal e na EU, insuficiente para conseguir abranger as matérias de base e nucleares da
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Engenharia Civil e, consequentemente, insuficiente para permitir a atribuição de um diploma profissionalizante.
Assim, para o exercício pleno da profissão os estudantes deverão completar o ciclo de estudos integrado proposto, tal
como é reconhecido pela Ordem dos Engenheiros e é prática consolidada na União Europeia.
9.1. Justification of the total number of credit units and of the duration of the study cycle, based on articles no.8 or 9 (1st
cycle), 18 (2nd cycle), 19 (integrated master) and 31 (3rd cycle) of Decree-Law no. 74/2006.
DECA-UBI has decided to organize the existing study courses in a model of integrated studies with a total of 300 ECTS
credit units, with a duration of 10 semesters.
In this model, the degree in Engineering Science - Civil Engineering will be conferred to students who complete 180
ECTS credit units, corresponding to the first 6 curricular semesters, as provided for in Decree-Law 74 of 2006. This
degree does not confer competence for professional practice, since this number of credits is known, in Portugal and
the European Union, as being not sufficient to cover the basic and nuclear subjects of Civil Engineering, and thus
insufficient to permit the allocation of a vocational diploma.
Thus, for the full exercise of the profession, students should complete the proposed integrated cycle of studies, as
recognized by the Order of the Engineers and as well-established practice in the European Union.
9.2. Metodologia utilizada no cálculo dos créditos ECTS das unidades curriculares.
Com base no artº 19º do Decreto- Lei nº 107/2008, o ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Engenharia
Civil tem 300 ECTS e decorre ao longo de 10 semestres. Sendo assim, cada semestre corresponde a 30 ECTS que são
distribuídos pelas diferentes Unidades Curriculares em função do volume de trabalho que é necessário um estudante
desenvolver para atingir os objectivos correspondentes aos resultados da aprendizagem.
9.2. Methodology used for the calculation of ECTS credits
Pursuant to Article 19 of the Decree-Law no. 107/2008, the study cycle leading to the award of the degree of mestre
(master) in Civil Engineering has 300 ECTS credits with a normal duration of 10 semesters. Therefore, each semester
corresponds to 30 ECTS credits which are allocated to individual course units according to the student workload
required to achieve the objectives corresponding to the learning outcomes.
9.3. Indicação da forma como os docentes e estudantes (caso se aplique) foram consultados sobre o método de cálculo
das unidades de crédito.
De acordo com os estutos da Universidade da Beira Interior, o método de cálculo das unidades de crédito foi
primeiramente discutida pelos docentes em reuniões da Comissão Científica do DECA e posteriormente aprovada em
sede da mesma comissão.
9.3. Indication of the way the academic staff and students (if applicable) were consulted about the method for calculating
the credit units.
According to the statutes of the University of Beira Interior, the method to calculate the credit units was firstly
discussed by teachers at meetings of the Scientific Committee of DECA. After this discussion, the method was
approved by all members of the Scientific Committee of DECA.

10. Comparação com ciclos de estudos de referência no espaço europeu
10.1. Exemplos de ciclos de estudos existentes em instituições de referência do Espaço Europeu de Ensino Superior com
a duração e estrutura semelhantes à proposta.
Os cursos de Engenharia Civil organizados de uma forma integrada com uma duração de 5 anos, com um diploma de
mobilidade não profissionalizante ao fim de 180 créditos ECTS (3 anos), nas escolas listada no EUCEET são:
- Université de Liège (Bélgica)
- UC Louvaine (Bélgica)
- TU Dresden (Alemanha)
- TU Darmstadt (Alemanha)
- TU Berlim (Alemanha)
- TU München (Alemanha)
- Danmarks Tekniske Universitet (Dinamarca)
- TKK Helsinki (Filândia)
- Technische Universiteit Delft (Holanda)
- Politecnico di Torino (Itália)
- Università Degli Studi di Trento (Itália)
- Bratislava University (Eslováquia)
- Instituto Superior Técnico (Portugal)
- Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (Portugal)
- Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (Portugal)
- Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (Portugal)
- Universidade do Minho (Portugal)
- Universidade de Aveiro (Portugal)
10.1. Examples of study cycles offered in reference institutions of the European Area of Higher Education with similar
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=7aa6a6b0-c0e6-3331-8211-4ce507637a0b&formId=2360437e-052a-7e62-376d-4c… 178/182

26/07/2017

NCE/10/01446 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

duration and structure to the proposed study cycle.
The integrated Civil Engineering courses in schools listed in EUCEET, with duration of five years and with a nonprofessional degree mobility after 180 ECTS (3 years), are:
- Université de Liège (Belgium)
- UC Louvaine (Belgium)
- TU Dresden (Germany)
- TU Darmstadt (Germany)
- TU Berlim (Germany)
- TU München (Germany)
- Danmarks Tekniske Universitet (Denmark)
- TKK Helsinki (Filand)
- Technische Universiteit Delft (Netherlands)
- Politecnico di Torino (Italy)
- Università Degli Studi di Trento (Italy)
- Bratislava University (Slovakia)
- Instituto Superior Técnico (Portugal)
- Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (Portugal)
- Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (Portugal)
- Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (Portugal)
- Universidade do Minho (Portugal)
- Universidade de Aveiro (Portugal)
10.2. Comparação com objectivos e competências de ciclos de estudos análogos existentes em instituições de referência
do Espaço Europeu de Ensino Superior.
O estudo comparativo dos objectivos do ciclo de estudos proposto e das competências a serem desenvolvidas pelos
estudantes são, na sua generalidade, semelhantes aos adoptados pelas instituições de referência do Espaço Europeu
de Ensino Superior. Tais objectivos e competências estão de acordo com os Descritores de Dublin, permitindo aos
futuros Mestres exercerem plenamente a profissão de Engenheiro Civil tal como é definida pela Ordem dos
Engenheiros e pelas escolas de referência no espaço nacional e internacional.
O estudo comparativo dos créditos ECTS das unidades curriculares, distribuídos por área científica, no tronco comum
adoptado pelo IST e pela FEUP, recomendado pela EUCEET, e proposto pela UBI, permite concluir que existem
algumas diferenças entre as estruturas curriculares de base, nucleares e não técnicas, no que respeita ao valor total
de créditos ECTS. Esta análise permite verificar que a estrutura curricular proposta pela UBI apresenta uma
percentagem de créditos ECTS do tronco comum ligeiramente inferior às do IST e da FEUP, e superior à recomendada
pela EUCEET.
Os troncos comuns das escolas portuguesas apresentam percentagens de créditos mais elevadas do que a
recomendada pela EUCEET, reflectindo-se em especializações mais curtas. No que respeita à UBI, o tronco é
ligeiramente mais curto do que os do IST e da FEUP, fazendo com que a especialização seja ligeiramente mais longa.
Refira-se que a especialização, no espaço europeu, tem usualmente um número de créditos que varia entre os 120
ECTS e os 240 ECTS.
O estudo comparativo permite concluir que a formação integrada em Engenharia Civil proposta pela Universidade da
Beira Interior, conducente ao grau de Mestre (300 ECTS), com a atribuição de um diploma de mobilidade não
profissionalizante ao fim de 3 anos (180 ECTS) está de acordo com o que é prática estável e consolidada na União
Europeia (UE), incluindo as principais escolas Portuguesas. O plano de estudos proposto e as respectivas unidades
curriculares vão de encontro ao que é considerado adequado, na EU e em Portugal, à formação integrada em
Engenharia Civil, com uma distribuição adequada de créditos para o tronco comum e para a especialização, e de
créditos por áreas científicas e por matéria científica.
10.2. Comparison with the objectives and competencies of similar study cycles offered in reference institutions of the
European Area of Higher Education.
The comparative study of the objectives of the proposed course and of the competences to be developed by students
is, in general, similar to those adopted by the reference institutions of the European Higher Education. These
objectives and competencies are consistent with the Dublin Descriptors, allowing to the future masters to exercise
fully the profession of Civil Engineer as defined by the Order of the Engineers and the reference schools throughout
the country and internationally.
The comparative study of unit credits ECTS of the curricular units, distributed by scientific area, in the core curriculum
adopted by IST FEUP, recommended by EUCEET, and proposed by UBI, shows that there are some differences between
the basic, nuclear and non-techniques curricular structures in relation to the total amount of ECTS. This analysis
shows that the curricular structure proposed by UBI has a percentage of ECTS of the common core slightly below that
of IST FEUP, and higher than recommended by EUCEET.
The common cores of Portuguese schools have higher percentages of credits than recommended by EUCEET,
reflected in shorter specializations. With regard to UBI, the common core is slightly shorter than that in IST and FEUP,
so that specialization is slightly longer. It should be noted that specialization in the European area usually has a
number of credits ranging from 120 to 240 ECTS.
The comparative study shows that the integrated training in Civil Engineering proposed by UBI, leading to a Master's
degree (300 ECTS), with a diploma of vocational mobility at the end of 3 years (180 ECTS), is in according to what is
consolidated practice in the European Union (EU), including the main Portuguese schools. The proposed course study
agrees with what is considered appropriate in the EU and Portugal, with the integrated training in Civil Engineering,
with an appropriate distribution of credits for the common core and specialization, and credits per scientific area and
subjects.

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=7aa6a6b0-c0e6-3331-8211-4ce507637a0b&formId=2360437e-052a-7e62-376d-4c… 179/182

26/07/2017

NCE/10/01446 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

11. Estágios e Períodos de Formação em Serviço
11.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço
Anexo VI - Protocolos de Cooperação
Anexo VII. Mapas de distribuição de estudantes
11.2. Anexo VII. Mapas de distribuição de estudantes. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio.(PDF,
máx. 100kB)
Documento com o planeamento da distribuição dos estudantes pelos locais de formação em serviço demonstrando a
adequação dos recursos disponíveis.
<sem resposta>

11.3. Recursos próprios da instituição para acompanhamento efectivo dos seus estudantes no período
de estágio e/ou formação em serviço.
11.3. Indicação dos recursos próprios da instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos estágios e
períodos de formação em serviço.
<sem resposta>
11.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training periods.
<no answer>

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

Anexo IX. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço
11.4.2. Anexo IX. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclo de estudos de formação de
professores) / External supervisors responsible for following the students activities (only for teacher training study
cycles)
Nome / Instituição ou estabelecimento a
Name que pertence / Institution

Categoria Profissional /
Professional Title

Habilitação Profissional /
Professional qualifications

Nº de anos de serviço / Nº
of working years

<sem resposta>

12. Análise SWOT do novo ciclo de estudos
12.1. Apresentação dos pontos fortes.
- Instalações excelentes para o desenvolvimento de investigação com o acompanhamento de docentes reconhecidos
no mundo profissional e com elevados níveis de conhecimentos.
- Boas instalações comuns.
- Ambiente na instituição positivo e mobilização de todos os intervenientes.
- Cultura de rigor e de excelência por parte dos docentes.
- Formação académica diversificada e abrangendo as diferentes áreas da Engenharia Civil.
- Professores com bons conhecimentos e capacidade para os transmitir.
- Forte empenho dos docentes no sucesso educativo.
- Ensino de qualidade.
- Grande potencial para investigação e novas actividades académicas.
- Docentes integrados em unidades de investigação com classificação de Bom e Muito Bom.
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12.1. Strengths.
- Excellent facilities for the development of research with the help of recognized teachers with high levels of
knowledge.
- There are good communal facilities.
- The environment is positive and there is a god mobilization of all.
- Culture of rigor and excellence requirement from teachers.
- The academic background is diverse and includes different areas of Civil Engineering.
- Teachers with good knowledge and ability to transmit.
- Strong commitment of teachers in educational success.
- Quality education.
- Great potential for new research and academic activities.
- Teachers integrated in research units with ratings of Good or Very Good.
12.2. Apresentação dos pontos fracos.
- Falta de formação em gestão de conflitos e condução de reuniões.
- Elevado grau de dificuldade das unidades curriculares de estruturas.
- Parte do corpo docente ainda em formação mas com grande progressão nos últimos anos.
- Elevada retenção dos estudantes nos primeiros anos.
- Falta de divulgação da UBI nas grandes empresas tanto em Portugal como no estrangeiro.
- Falta de promoção da UBI e do curso.
12.2. Weaknesses.
- Lack of training in conflict management and meetings conduction.
- High degree of difficulty of the structures curricular units.
- Teaching staff still in training but with great progress in recent years.
- High retention of students in the early years.
- Lack of disclosure of UBI in important companies both in Portugal and abroad.
- Lack of promotion of UBI and of the course.
12.3. Apresentação das oportunidades criadas pela implementação.
- Os dois ciclos de estudos encontram-se acreditados pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior
(A3ES).
- Curso reconhecido pela Ordem dos Engenheiros pelo prazo de 6 anos (período máximo).
- Boa inserção do curso na região.
- Boa colocação dos mestres no mercado de trabalho.
- Reconhecimento da qualidade dos antigos alunos no mundo profissional.
12.3. Opportunities.
- The two cycles of studies are accredited by the Agency for Assessment and Accreditation of Higher Education
(A3ES).
- Course recognised by the Order of Engineers for a period of 6 years (maximum period).
- The course is well set in the region.
- Good placement of the masters in the labor market.
- Recognition of former students quality in the professional world.
12.4. Apresentação dos constrangimentos ao êxito da implementação.
- Localização no interior.
- Efectiva qualidade do curso não reconhecida por alguns operadores do mercado.
- Falta de reconhecimento público da UBI.
- Falta de promoção da UBI e do curso.
- Excesso de oferta de outras instituições de ensino.
- Localização numa região onde o número de candidatos é reduzido.
- Redução dos apoios financeiros para ajudar alunos com dificuldades económicas.
- Maior competitividade no mercado de emprego.
- Crise nacional e mundial, dificultando a contratação de docentes.
- Região com falta de formação avançada no domínio da Engenharia Civil.
12.4. Threats.
- Location out of the decision centers in a very low income region.
- The effective quality of the course is not recognized by some market participants.
- Lack of public recognition of UBI.
- Oversupply of other educational institutions.
- Location in a region where the number of candidates is reduced.
- Reduction of financial support to help students with economic difficulties.
- Increased competitiveness in the job market.
- National and global crisis, making it difficult to hire teachers.
- Region with a lack of advanced training in the field of Civil Engineering.
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12.5. CONCLUSÕES
A análise SWOT foi elaborada tendo por base os relatórios da OE, da Fundação das Universidades Portuguesas e os
resultados dos inquéritos realizados aos alunos diplomados. Foram cruzados os factores identificados através de uma
matriz, tendo-se extraído as seguintes conclusões:
- As excelentes instalações e os equipamentos laboratoriais, didácticos e informáticos têm possibilitado um aumento
da investigação e da interacção entre estudantes e professores, aumentando a visibilidade internacional do Curso de
Engenharia Civil. Em consequência, o Departamento possui várias parcerias que permitem receber regularmente
alunos estrangeiros e que os seus alunos estudem em várias universidades europeias, ao abrigo do Programa
ERASMUS no corrente ano lectivo.
- A excelência das instalações e o corpo docente formado, na sua maioria, nos últimos cinco anos em áreas
inovadoras, constituem uma mais-valia para o incremento da investigação e de parcerias com o exterior. Tal contribui
também para que mais investigadores e alunos sejam atraídos e se fixem na região, procurando-se, paulatinamente,
mas de forma consistente, inverter o processo de despovoamento em curso
- De forma a divulgar o curso, criar emprego e aumentar a capacidade empreendedora dos estudantes, bem como
ultrapassar a debilidade da formação na área da gestão, têm vindo a ser estabelecidos programas de cooperação com
empresas e incentivadas candidaturas ao programa de estágios IAESTE
- A formação académica do corpo docente, diversificada e abrangendo as diferentes áreas da Engenharia Civil,
potencia a fácil entrada dos alunos no mercado de trabalho, com a especialização em áreas inovadoras e de grande
expansão, preparando o estudante para um mundo de trabalho de grande exigência e em constante mutação
- Pretende-se aumentar o nível de formação e o número de alunos disponibilizando cursos on-line e formação
avançada aos licenciados dos politécnicos da região, contribuindo para o incremento da qualificação da mão-de-obra,
dando resposta às exigências do mercado e potenciar o desenvolvimento da região, atraindo investimento e
população
- O facto da região apresentar um número reduzido de possíveis candidatos tem sido contrariado pelo empenho e
disponibilidade do corpo docente, garantindo um ensino de qualidade que é atestado pelo elevado número de
candidatos ao actual 2º ciclo, substancialmente mais elevado ao registado no 1º ciclo de estudos
- Pretende-se promover acções de marketing junto de escolas e empresas para potenciar uma maior captação de
estudantes e contribuir para o reconhecimento da qualidade do curso junto dos agentes de mercado
- O constante empenho dos docentes tem contribuído para a redução das dificuldades que os alunos apresentam nos
primeiros anos, garantido o cumprimento dos requisitos necessários para formar Engenheiros capazes de cumprir os
actos da engenharia de acordo com o exigido pela OE, como atesta a actual acreditação do curso pelo período
máximo de seis anos.
12.5. CONCLUSIONS
The SWOT analysis was performed based on the reports of the OE, the Portuguese Universities Foundation and the
results of surveys performed by students. The identified factors were crossed through a matrix and the following
conclusions were drawn:
- The excellent facilities and laboratory, teaching and computing equipment have allowed an increase in research and
interaction between students and teachers, increasing the international visibility of the Course of Civil Engineering.
Consequently, the department has several partnerships, allowing to receive foreign students and allowing their
students to study at European universities with Erasmus program in the current academic year
- The excellence of the facilities and the teachers, trained mostly in the last five years in innovative areas, constitute an
asset to the increase of research and partnerships with the outside. This also contributes to more researchers and
students are attracted and become fixated on the region, seeking gradually, but consistently, to reverse the ongoing
process of depopulation
- In order to publicize the course, create jobs and increase the entrepreneurial skills of students, as well as overcoming
the weakness of training in management area, cooperative programs with the industry have been established and
candidates to IAESTE internship program are encouraged
- The diverse academic training of the teachers, covering different areas of Civil Engineering, enhances the easy entry
of students into the labor market, with specialization in innovative areas and widespread, preparing students for a
world of great work demanding and constantly changing
- The objective is to increase the level of training and the number of students by offering online courses and advanced
training to graduates from polytechnics in the region, contributing to increase the supply of skilled manpower,
responding to market demands and enhance the development of the region, attracting investment and population
- The fact that the region present a reduced number of possible candidates has been contradicted by the commitment
and willingness of the teachers, ensuring a quality education that is proved by the large number of candidates to the
present 2nd cycle, substantially higher than that recorded in the 1st cycle studies
- It is intended to promote marketing activities with schools and industries, to promote the increase of the number of
students and to contribute to the recognition of the quality of the course from the market agents
- The continuing commitment of teachers has contributed to reducing the difficulties that students have in the first
years, ensuring the fulfillment of the requirements to train Engineers able to meet the engineering acts in accordance
with the requirements of the OE, as evidenced by the current accreditation of the course for a maximum of six years
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