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ACEF/1819/1000846 — Guião para a auto-avaliação

I. Evolução do ciclo de estudos desde a avaliação anterior
1. Decisão de acreditação na avaliação anterior.

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
 PERA/1617/1000846

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2017-09-20

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na
sequência de condições fixadas pelo CA e de recomendações da CAE.

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na sequência de
condições fixadas pelo CA e de recomendações da CAE (Português e em Inglês, PDF, máx. 200kB).

 2._Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos do MESI-IPBeja.pdf
 

3. Alterações relativas à estrutura curricular e/ou ao plano de estudos(alterações não incluídas no ponto
2).

3.1. A estrutura curricular foi alterada desde a submissão do guião na avaliação anterior?
 Não

3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 <sem resposta>

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 <no answer>

3.2. O plano de estudos foi alterado desde a submissão do guião na avaliação anterior?
 Sim

3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 As explanação e fundamentação das alterações efectuadas foram incluídas no ponto 2.

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 The explanations and rationale for the changes made are included in point 2.

4. Alterações relativas a instalações, parcerias e estruturas de apoio aos processos de ensino e
aprendizagem (alterações não incluídas no ponto 2)

4.1. Registaram-se alterações significativas quanto a instalações e equipamentos desde o anterior processo de avaliação?
 Sim

4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 Foi adquirido o seguinte equipamento para o Laboratório de Redes de Computadores e Cibersegurança a utilizar em

várias unidades curriculares do ciclo de estudos, nomeadamente:
 

1.)
12 Workstations Desktop PC Tower Dell – MB H110M PRO-VD, Intel Core I5-7400 3.0GHz, 8GB DDR4 2400MHz, 2TB
SATA, Windows 10 Pro com Monitores de 24'', sendo uma Workstation para cada Bancada de Trabalho;

 
2.)
12 RouterBoard MikroTik hAPac^2 com 5 portas a Gb e duas faixas de frequência WiFi nos 2.4GHz e nos 5GHz, para
complementar as já existentes 12 RouterBoards RB951Ui-2HnD, ficando assim duas RouterBoards para cada Bancada
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de Trabalho;

3.)
1 Could Router Switch MikroTik CRS 317-1G-16S+ com ligações por fibra ao Sistema de Virtualização permitindo um
acesso mais eficiente aos alunos;

4.)
Uma UPS General Electric que garante que o Sistema de Virtualização não sofre interrupções derivadas de oscilações
e pequenos cortes de energia, reduzindo o risco de os alunos perderem o acesso ao Sistema de Virtualização,
nomeadamente quando acedem das suas residências e/ou fora dos períodos lectivos.

Foi ainda adquirido o seguinte material para utilização pelos alunos do ciclo de estudos que realizem as suas
dissertações no Lab UbiNET - Segurança Informática e Cibercrime do Instituto Politécnico de Beja:

1.) 
4 Workstations Desktop PC Tower Dell – MB H110M PRO-VD, Intel Core I5-7400 3.0GHz, 8GB DDR4 2400MHz, 2TB
SATA, Windows 10 Pro com Monitores de 24'';

2.)
2 RouterBoard MikroTik hAPac^2 com 5 portas a Gb e duas faixas de frequência WiFi nos 2.4GHz e nos 5GHz

3.)
1 Storage de Rede (NAS) QNAP com 8GB em RAID 10, para suporte de armazenamento aos trabalhos dos alunos que
exigem nomeadamente a criação de muitas máquinas virtuais que requerem muito espaço de armazenamento.

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
The following equipment was acquired for Lab UbiNET for being used at several course units of the cycle of studies,
namely:

1.)
12 Workstations Desktop PC Tower Dell – MB H110M PRO-VD, Intel Core I5-7400 3.0GHz, 8GB DDR4 2400MHz, 2TB
SATA, Windows 10 Pro with Monitors de 24'', one Workstation for each workbench;

2.)
12 RouterBoard MikroTik hAPac^2 with 5 Gb ports and 2 WiFi bands at 2.4GHz and 5GHz, to add to the already 12
RouterBoards RB951Ui-2Hn and now we have 2 RouterBoards for each Workbench;

3.)
1 Could Router Switch MikroTik CRS 317-1G-16S+ with fiber connections to our Virtualization System allowing a better
and more eficiente access to the students;

4.)
A General Electric UPS to ensure that the Virtualization System does not suffer disruption due to oscillations and
minor power outages, reducing the risk of students losing access to the Virtualization System, especially when they
access their homes and/or outside the school period.

The following materials was also acquired for being used by the students of the cycle of studies that are working on
their dissertations at Lab UbiNET – Computer Science Security Security and Cybercrime of IPBeja:

1.)
4 Workstations Desktop PC Tower Dell - MB H110M PRO-VD, Intel Core I5-7400 3.0GHz, 8GB DDR4 2400MHz, 2TB SATA,
Windows 10 Pro with Monitors 24 '';

2.)
2 MikroTik hAPac ^ 2 RouterBoard with 5 Gb ports and two WiFi frequency bands in 2.4GHz and 5GHz;

3.)
1 QNAP Network Storage (NAS) with 8GB in RAID 10, for storage support for students' jobs requiring in particular the
creation of many virtual machines that require a lot of storage space.

4.2. Registaram-se alterações significativas quanto a parcerias nacionais e internacionais no âmbito do ciclo de estudos
desde o anterior processo de avaliação?

Sim

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Foram reforçadas as ligações com a República Checa, nomeadamente: (i) com a Universidade de Ostrava, um docente
do ciclo de estudos, foi arguente numa Tese de Doutoramento e um docente de lá leciona um seminário neste ciclo de
estudos; Na Universidade de Zlin, um docente foi "External Expert" num Conclave Internacional do Conselho dos
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Programas de Estudos da Faculdade de Informática Aplicada.

No Brasil, intervieram 2 docentes: (i) um na lecionação de Mestrados da Universidade Federal de Santa Catarina, da
Universidade Federal do Paraná e do Centro Universitário FMU de São Paulo; (ii) outro numa Pós-Graduação da
Universidade de Chapecó. Isto, além da colaboração com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e com a
Ordem dos Advogados, em matéria de Compliance Digital.

Em Itália, um docente lecionou num Mestrado e, depois, numa Escola de Verão da Universidade “Mediterranea” de
Reggio-Calabria.

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
The connections with the Czech Republic were enhanced, namely: (i) with the University of Ostrava, where a lecturer of
the cycle of studies argued a PhD, with one of their lecturers taught a seminar at this cycle of studies; (ii) at the
University of Zlin, a lecturer of this cycle of studies was designated “External Expert” at an International Conclave of
the Council of Programmes of the Faculty of Applied Computer Science.

In Brazil, two lecturers had interventions: (i) one teaching at Master Programmes at the Federal Universities of Santa
Catarina and Paraná as well as the FMU - University Centre of São Paulo; (ii) the other at a Graduate Programme of the
University of Chapecó. This, besides the cooperation with FIESP – the Federation of Industries of the State of São
Paulo and with the Bar Association, regarding digital compliance.

In Italy, a lecturer taught at a Master Programme and, later, at a Summer School of “Mediterranea” University of
Reggio-Calabria.

4.3. Registaram-se alterações significativas quanto a estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem desde
o anterior processo de avaliação?

Não

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
<sem resposta>

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
<no answer>

4.4. (Quando aplicável) registaram-se alterações significativas quanto a locais de estágio e/ou formação em serviço,
protocolos com as respetivas entidades e garantia de acompanhamento efetivo dos estudantes durante o estágio desde o
anterior processo de avaliação?

Sim

4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Foram estabelecidos os seguintes novos protocolos (além dos 12 já existentes) com Empresas e Instituições que
manifestaram interesse em receber os nossos alunos:

1.) Altice Portugal, nomeadamente na Direção de Cyber Security e Privacidade;

2.) Thales Portugal, S.A.;

3.) Fujitsu Technology Solutions Lda.;

4.) Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo (ADRAL);

5.) DECSIS - Sistema de Informação;

6.) Maincapital - Infrastructures & Managed Services S.A.;

7.) SparkInt - Security & CyberIntelligence Technologies, Lda..

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
Were signed these new Agreements (adding to the 12 previous ones) with companies and Institutions that have
interest in receiving our students:

1.) Altice Portugal, nomeadamente na Direção de Cyber Security e Privacidade;

2.) Thales Portugal, S.A.;

3.) Fujitsu Technology Solutions Lda.;

4.) Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo (ADRAL);
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5.) DECSIS - Sistema de Informação;

6.) Maincapital - Infrastructures & Managed Services S.A.;

7.) SparkInt - Security & CyberIntelligence Technologies, Lda..

1. Caracterização do ciclo de estudos.
1.1 Instituição de ensino superior.

Instituto Politécnico De Beja

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola Superior De Tecnologia E Gestão De Beja

1.2.a. Outra(s) unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação):

1.3. Ciclo de estudos.
Engenharia de Segurança Informática

1.3. Study programme.
Computer Science Security Engineering

1.4. Grau.
Mestre

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._DR-Plano-Estudos-3.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Segurança Informática

1.6. Main scientific area of the study programme.
Computer Science Security

1.7.1. Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos):

481

1.7.2. Classificação CNAEF – segunda área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos), se aplicável:

<sem resposta>

1.7.3. Classificação CNAEF – terceira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos), se aplicável:

<sem resposta>

1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.
120

1.9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação do DL n.º 63/2016 de 13 de
setembro):

4 semestres

1.9. Duration of the study programme (article 3, DL no. 74/2006, March 24th, as written in the DL no. 63/2016, of September
13th):

4 semesters

1.10. Número máximo de admissões.
24
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1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.
<sem resposta>

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
<no answer>

1.11. Condições específicas de ingresso.
Licenciatura em Engenharia Informática ou Área Afim.

1.11. Specific entry requirements.
Degree in Computer Engineering or Area.

1.12. Regime de funcionamento.
Pós Laboral

1.12.1. Se outro, especifique:
Pós-Laboral

1.12.1. If other, specify:
Post Work

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
O ciclo de estudos será ministrado no edifício da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de
Beja, sito na Rua Pedro Soares s/n na cidade de Beja.

1.14. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República
(PDF, máx. 500kB).

1.14._Regulamento_n.º_823-2015_-_Regulamento_para_Creditação_de_Competências-SmallSized.pdf
1.15. Observações.

O ciclo de estudos alterou o seu Plano de Estudos desde a última avaliação da A3ES e neste formulário não existe a
possibilidade de enviar num contexto específico, os Mapas das Unidades Curriculares como existia no formulário da
avaliação anterior - PERA/1617/1000846.
No entanto, estamos totalmente disponíveis a enviar-vos os Mapas das Unidades Curriculares para uma melhor
apreciação do ciclo de estudos.

1.15. Observations.
The cycle of studies changed its Plan of Studies since the last evaluation of A3ES and following its guidance. But, we
are not able send, at a specific context, the Maps of the Course Units, as we had at previous formulary -
PERA/1617/1000846.
Nevertheless, we are fully available to send you the mentioned Maps for a better assessment of the cycle of studies.

2. Estrutura Curricular. Aprendizagem e ensino centrados no estudante.
2.1. Percursos alternativos, como ramos, variantes, áreas de especialização de mestrado ou
especialidades de doutoramento, em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável)

2.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (se
aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms of organisation compatible with the structure of the
study programme (if applicable)

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

<sem resposta>

2.2. Estrutura curricular (a repetir para cada um dos percursos alternativos)

2.2. Estrutura Curricular - não aplicável
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2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
não aplicável

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
not applicable

2.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à 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 Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

481 Ciências
Informáticas 96 0

523 Electrónica e
automação 12 0

380 Direito 8 0

345 Ciências de
Gestão 4 0

(4 Items)  120 0  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

2.3.1. Formas de garantia de que as metodologias de ensino e aprendizagem são adequadas aos objetivos de
aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes, favorecendo o seu papel ativo
na criação do processo de aprendizagem.

O ciclo de estudos pretende responder às necessidades da sociedade no domínio da Engenharia de Cibersegurança e
do combate ao Cibercrime. É composto por um Plano de Estudos que resulta da análise das necessidades neste
âmbito, de onde decorrem os objectivos de aprendizagem das unidades curriculares. Os docentes elaboram os
respectivos descritores, onde incluem os conteúdos programáticos e demonstram a coerência entre os conteúdos
programáticos e os objectivos de aprendizagem. Incluem ainda nos descritores as metodologias de ensino e
aprendizagem e a demonstração da sua coerência com os objectivos de aprendizagem. Os descritores são analisados
pela Comissão Científica do Curso e pelo Conselho Técnico-Cientifico do Instituto Politécnico de Beja. Existindo
portanto um mecanismo formal de múltipla validação deste processo. Os estudantes são ouvidos pelo Coordenador
de Curso sobre esta questão, que faz eco aos docentes da opinião dos alunos com sugestões de adaptação.

2.3.1. Means of ensuring that the learning and teaching methodologies are coherent with the learning outcomes
(knowledge, skills and competences) to be achieved by students, favouring their active role in the creation of the learning
process.

The cycle of studies aims to deliver towards the society demands regarding Cybersecurity Engineering and the fight
against Cybercrime. The Plan of Studies came out of an analysis of the perceived needs in the field, pointing out the
learning outcomes of the course units. Then, the lectures prepare each syllabus, including the contents and the
coherence of these with the learning outcomes are demonstrated. At the syllabi are also the teaching methodologies
and the demonstration of coherence of these methodologies with the learning outcomes. The syllabi are overseen by
the Scientific Committee of the Technical-Scientific Council of the Polytechnic of Beja. Therefore, there is in place a
formal scheme for a multiple validation of this procedure. Students are heard by the Programme Coordinator on this
subject, passing to the lecturers suggestions of improvement.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em
ECTS.

Os docentes elaboram o guia de funcionamento da unidade curricular onde incluem as metodologias de avaliação com
as respectivas ponderações no cálculo da classificação das unidades curriculares e de onde deriva o tempo
decorrente para realização dos trabalhos.
No final de cada unidade curricular e em todo o ciclo de estudos os alunos respondem a um questionário sobre o
funcionamento da unidade curricular onde podem expressar a sua opinião relativamente ao esforço exigido para os
trabalhos de cada unidade curricular. Este mecanismo é controlado pelo Gabinete de Qualidade, Avaliação e
Procedimentos do Instituto Politécnico de Beja e os resultados analisados e disponibilizados aos docentes para
reflexão e adaptação ponderada.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
Each Lecturer draws the study guide of the given course units, including the evaluation methodologies and the relative
weight of the tasks for the determination of the grades, also regarding the assigned time for each task.
After each course unit and along the cycle of studies, students answer a questionnaire on the performance of the
course unit, where they can express their opinions about the required workload at the course unit. This scheme is
under the control of the "Gabinete de Qualidade, Avaliação e Procedimentos do Instituto Politécnico de Beja" and the
results are analysed and made available to the lecturers for reflection and mindful implementation.
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2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de
aprendizagem.

Os objectivos de aprendizagem são especificados nos descritores das unidades curriculares, elaboradas pelos
respectivos docentes do ciclo de estudos. Nos descritores das unidades curriculares são também apresentados os
métodos de avaliação. Os descritores são analisados pela Comissão Científica do Curso e pelo Conselho Técnico-
Cientifico do Instituto Politécnico de Beja. Existindo portanto um processo de desenvolvimento e validação por
entidades diferentes perspectivas diferentes, de forma a garantir a coerência e adequação entre os objectivos de
aprendizagem definidos para cada unidade curricular e os respectivos métodos de avaliação. Está ainda instituído um
processo de avaliação das unidades curriculares por parte do Gabinete de Qualidade, Avaliação e Procedimentos do
Instituto Politécnico de Beja que permite obter a opinião dos alunos sobre o funcionamento das unidades curriculares,
onde são focadas, entre outros aspectos, as metodologias de avaliação.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
The learning outcomes are specified at each syllabus, made by the lecturers of the cycle of studies. At the syllabi are
also stated the evaluation methods. The syllabi are analysed by the Scientific Commission of the Programme and by
the Technical-Scientific Council of the Polytechnic Institute of Beja. Hence, in in place a procedure for the development
and validation by several bodies, from different perspectives, in order to assure the coherence and adequacy between
the learning outcomes defined at each course unit and the evaluation methods. An evaluation scheme of the course
units is implemented by the “Gabinete de Qualidade, Avaliação e Procedimentos do Instituto Politécnico de Beja” to
get the opinion of students regarding the operation of the course units, where, among other issues, the evaluation
methodologies are mentioned.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 O ciclo de estudos assume a formação no domínio da Segurança Ofensiva, com o princípio de ensinar a atacar

sistemas informáticos para melhor compreender as necessidades e mecanismos necessários na sua defesa, numa
base de "hands-on", ou seja, permitindo aos alunos praticar as técnicas de ataque. Neste aspecto, o ciclo de estudos
possui uma especificidade nas metodologias de ensino e aprendizagem muito valorizada pelos alunos e reconhecida
nacionalmente, porque este foi o primeiro ciclo de estudos com esta abordagem em Portugal. Mas, por outro lado,
exige a capacidade de disponibilizar aos alunos essa possibilidade, o que se consegue recorrendo a tecnologias de
virtualização.

2.4 Observations.
 The cycle of studies if focused on Offensive Security, based on the principle that teaching how to attack information

systems is the best way to understand the needs and devices for its protection, with a hands-on approach, i.e.,
allowing students to practise attacking techniques. Form this point of view, the cycle of studies has its own learning-
teaching, quite appreciated by students and recognized at a national level, being the first cycle of studies with such
approach in Portugal. However, it requires providing the necessary tools, what we do with virtualization technologies.

3. Pessoal Docente
3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
 Rui Miguel Soares Silva

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

3.3. Equipa docente do ciclo de estudos / Study programme’s teaching staff

Nome / Name Categoria /
Category

Grau /
Degree

Especialista /
Specialist Área científica / Scientific Area

Regime de tempo
/ Employment
link

Informação/
Information

Rui Miguel Soares
Silva

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica e de

Computadores 100 Ficha
submetida

Rogério Matos Bravo
Equiparado a
Assistente ou
equivalente

Licenciado
CTC da
Instituição
proponente

Direito 10 Ficha
submetida

José Jasnau Caeiro Professor Adjunto
ou equivalente Doutor 523- Engenharia Eletrotécnica e

de Computadores 100 Ficha
submetida

Luís Carlos da Silva
Bruno

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Engenharia Informática e de

Computadores 100 Ficha
submetida

Henrique José Professor Adjunto Doutor Engenharia Electrotécnica e de 100 Ficha
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https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/eb237e11-2963-9a2f-24e4-5c086de83e5e/annexId/bf63f43b-73c6-013d-62e9-5c0dad7df248
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/eb237e11-2963-9a2f-24e4-5c086de83e5e/annexId/3bf70e8c-ce27-32a9-03cf-5c0dad3ec1c5
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/eb237e11-2963-9a2f-24e4-5c086de83e5e/annexId/5a5e3e5e-710e-bce1-30b1-5c0dadc422c7
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/eb237e11-2963-9a2f-24e4-5c086de83e5e/annexId/a354d850-5d3b-b6a2-3130-5c0fea24d94e
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Monteiro Oliveira ou equivalente Computadores submetida
Pedro Miguel
Clemente Dias
Moreira

Equiparado a
Assistente ou
equivalente

Licenciado
CTC da
Instituição
proponente

Engenharia Informática 50 Ficha
submetida

Mário Jorge Costa
Candeias

Assistente ou
equivalente Mestre

CTC da
Instituição
proponente

Engenharia de Segurança
Informática 50 Ficha

submetida

Armando de Jesus
Ventura

Professor Adjunto
ou equivalente Mestre

Título de
especialista (DL
206/2009)

Engenharia Informática 100 Ficha
submetida

Manuel David
Rodrigues Masseno

Professor Adjunto
ou equivalente Licenciado 380 - Direito 100 Ficha

submetida
Isabel Sofia Sousa
Brito

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor 481 - Ciências Informáticas 100 Ficha

submetida
João Paulo Mestre
Pinheiro Ramos e
Barros

Professor
Coordenador ou
equivalente

Doutor
Engenharia Electrotécnica -
Especialidade de Sistemas
Digitais

100 Ficha
submetida

Luís Filipe Nobre
Horta Baptista Garcia

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Engenharia Informática e de

Computadores 100 Ficha
submetida

José Carlos Lourenço
Martins

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor

Gestão da Segurança da
Informação e Sistemas de
Informação

40 Ficha
submetida

Sónia Isabel Duarte
Vieira

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor

Direção de Empresas e
Sociologia – Especialização em
Marketing

100 Ficha
submetida

     1150  

<sem resposta>

3.4. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.

3.4.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)

3.4.1.1. Número total de docentes.
 14

3.4.1.2. Número total de ETI.
 11.5

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

3.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos em tempo integral / Number of teaching staff with a full
time employment in the institution.*

Corpo docente próprio / Full time teaching staff Nº de docentes /
Staff number

% em relação ao total de ETI / %
relative to the total FTE

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of
teaching staff with a full time link to the institution: 10 86.95652173913

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

3.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor / Academically
qualified teaching staff – staff holding a PhD

Corpo docente academicamente qualificado / Academically
qualified teaching staff

Nº de docentes (ETI) / Staff
number in FTE

% em relação ao total de ETI* / %
relative to the total FTE*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) /
Teaching staff holding a PhD (FTE): 8.4 73.04347826087

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialised teaching staff of the study programme

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff Nº de % em relação ao

https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/eb237e11-2963-9a2f-24e4-5c086de83e5e/annexId/a354d850-5d3b-b6a2-3130-5c0fea24d94e
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/eb237e11-2963-9a2f-24e4-5c086de83e5e/annexId/9947bab1-0bd4-6aec-97f2-5c158604e433
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/eb237e11-2963-9a2f-24e4-5c086de83e5e/annexId/d9c5dbec-cd03-b1e1-ceb1-5c158613fc11
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/eb237e11-2963-9a2f-24e4-5c086de83e5e/annexId/ecec4049-2742-00bc-6c38-5c16aab13e38
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/eb237e11-2963-9a2f-24e4-5c086de83e5e/annexId/95e2c518-704d-885c-0d21-5c16aa023dce
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/eb237e11-2963-9a2f-24e4-5c086de83e5e/annexId/a4eb0b1a-ab55-5f1b-64b0-5c16aa138a5c
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/eb237e11-2963-9a2f-24e4-5c086de83e5e/annexId/137b3899-100d-a933-0cf9-5c16aac7fd1c
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/eb237e11-2963-9a2f-24e4-5c086de83e5e/annexId/86050566-876e-6647-8499-5c16aa61400b
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/eb237e11-2963-9a2f-24e4-5c086de83e5e/annexId/cf56b975-b6da-57b6-c260-5c16ab07a47f
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/eb237e11-2963-9a2f-24e4-5c086de83e5e/annexId/84cf58a9-7584-fe7a-2519-5c16ab60d159
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docentes (ETI)
/ Staff number
in FTE

total de ETI* / %
relative to the total
FTE*

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

7.4 64.347826086957 11.5

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas
fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Specialists not holding a PhD, with well recognised
experience and professional capacity in the fundamental areas of the study programme

1 8.695652173913 11.5

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

3.4.5. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente / Stability and development dynamics of the teaching
staff

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics
Nº de docentes
(ETI) / Staff
number in FTE

% em relação ao total de
ETI* / % relative to the
total FTE*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um
período superior a três anos / Teaching staff of the study programme with a full time link
to the institution for over 3 years

10 86.95652173913 11.5

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um
ano (ETI) / FTE number of teaching staff registered in PhD programmes for over one
year

0 0 11.5

4. Pessoal Não Docente
4.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 

O Instituto Politécnico de Beja dispõe de um corpo de pessoal não docente qualificado e apto para dar apoio aos
alunos do Mestrado em Engenharia de Segurança Informática. Com referência a 31 de dezembro de 2017, existem 136
funcionários, distribuídos pelos seus múltiplos serviços. Mais especificamente relacionados com os alunos do
Mestrado em Engenharia de Segurança Informática, merecem referência: Serviços Académicos (7); Serviços de
Tecnologias de Informação (10); Gabinete de Imagem e Comunicação (8); Biblioteca (8); Serviços de Ação Social -
Residências e Refeitório (13); Portaria da ESTIG (2); Secretariado da ESTIG (1); Gabinete de Apoio Psico-Pedagógico
(1); Gabinete de Inserção na Vida Ativa (2); Gabinete de Relações Internacionais (3). Todos estes funcionários
encontram-se em regime de dedicação exclusiva, com Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo
indeterminado.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
The Polytechnic Institute of Beja has a non-teaching staff qualified and ready to support the students of the course.
With reference to December 31, 2017, a staff of 136 professionals exists, distributed by their multiple services. More
specifically related to the students of the course, it is important to mention the following: Academic Services (7); IT
Services (10); Office of Image and Communication (8); Library (8); Social Action Services - Residencies and Cafeteria
(13); ESTIG Reception (2); ESTIG Secretariat (1); Office of Psycho-Pedagogical Support (1); Active Life Insertion Office
(2); International Relations Office (3). All these employees work with exclusive dedication to their jobs, and are
employed with a permanent Public Employment Contract.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Entre o pessoal não docente, o número de licenciados é de com 36,1% do total (49 efetivos). Com formação ao nível do
3º ciclo (até ao 9º ano, inclusive), 42 funcionários e 34 funcionários que possuem formação ao nível do ensino
secundário (11º ou o 12º ano). Regista-se ainda que 9 elementos possuem Mestrado e 1 Doutoramento.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
Among non-teaching staff, the number of graduates is 36.1% of the total (49 staff). It is also possible to find at 3rd cycle
level (up to and including the 9th grade), 42 employees, while other 34 employees hold a secondary level education
(11th or 12th grade). It should also be noted that 9 staff hold Masters and 1 holds a PhD.

5. Estudantes
5.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso
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5.1.1. Total de estudantes inscritos. 
32

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 90.6
Feminino / Female 9.4

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular / Students enrolled in each curricular year

Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students
1º ano curricular 22
2º ano curricular 10
 32

5.2. Procura do ciclo de estudos.

5.2. Procura do ciclo de estudos / Study programme's demand

Penúltimo ano / One before
the last year

Último ano/ Last
year

Ano corrente /
Current year

N.º de vagas / No. of vacancies 24 24 24
N.º de candidatos / No. of candidates 16 20 40
N.º de colocados / No. of accepted candidates 10 17 24
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 10 12 15
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the
last accepted candidate 13 16 11

Nota média de entrada / Average entrance mark 14 16 12

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
A maioria dos alunos tem idade superior a 28 anos (68,75%) e é trabalhador estudante (71,86%).

 Os distritos de Beja e Lisboa lideram a proveniência dos alunos com 25% cada uma, seguidos do distrito de Setúbal
(15,6%) e estudantes internacionais (12,5%).

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
The majority of students are over 28 years of age (68.75%) and are a student worker (71.86%).

 Beja and Lisbon regions lead the source of students with 25% each, followed by the Setúbal (15.6%) region and
international students (12.5%).

6. Resultados
6.1. Resultados Académicos

6.1.1. Eficiência formativa.

6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two before
the last year

Penúltimo ano / One before
the last year

Último ano /
Last year

N.º graduados / No. of graduates 3 4 1
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N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 1 1 1
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years 1 2 0

N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2
years 1 0 0

N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates
in more than N+2 years 0 1 0

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

6.1.2. Apresentar relação de teses defendidas nos três últimos anos, indicando, para cada uma, o título, o ano de
conclusão e o resultado final (exclusivamente para cursos de doutoramento). 

Não se aplica.

6.1.2. List of defended theses over the last three years, indicating the title, year of completion and the final result (only for
PhD programmes). 

Doesn't apply.

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades
curriculares. 

Taxas de sucesso por Áreas Científicas:
 Ciências Informáticas (481): 48,51% (não incluindo a dissertação) e 45,01% (incluindo a dissertação) 

 Electrónica e Automação (523): 68,75%
 Direito (380): 50%

 Gestão (345): 100,00%
 

Taxas de sucesso por UC:
 Direito na Segurança Informática (380): 50,00%

 Análise de Comunicações em Rede (481): 33,33%
 Segurança em Sistemas Distribuídos (481): 50,00%

 Segurança do Software (481): 37,50%
 Testes de Penetração em Sistemas Informáticos (481): 54,55%

 Segurança e Usabilidade (481): 41,67%
 Linguagens de Programação Dinâmicas (481): 35,71%

 Informática Forense (481): 61,54%
 Criptografia e Criptanálise Aplicadas (523) 50,00%

 Desenvolvimento Avançado de Exploits (481): 16,67%
 Segurança de Sistemas de Informação (66,67%)

 Tecnologias Biométricas (523): 58,33%
 Centros de Cibersegurança (481): 87,50%

 Inovação e Empreendedorismo (345): 100,00%
 Dissertação (481): 10%

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective
curricular units. 

Success rates by scientific area:
 Computer Sciences (481): 48,51% (not including dissertation) e 45,01% (iincluding dissertation) 

 Electronic and Automation (523): 68,75%
 Law (380): 50%

 management (345): 100,00%
 

Success rates by curricular unit::
 Law in Computer Security (380): 50,00%

 Analysis of Network Communications (481): 33.33%
 Security in Distributed Systems (481): 50.00%

 Software Security (481): 37.50%
 Penetration Testing in Computer Systems (481): 54.55%

 Security and Usability (481): 41.67%
 Dynamic Programming Languages (481): 35.71%

 Computer Forensics (481): 61.54%
 Applied Cryptography and Cryptanalysis (523) 50.00%

 Advanced Development of Exploits (481): 16.67%
 Information Systems Security (66.67%)

 Biometric Technologies (523): 58.33%
 Cyber Security Centers (481): 87.50%
 Innovation and Entrepreneurship (345): 100.00%

 Dissertation (481): 10%
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6.1.4. Empregabilidade.

6.1.4.1. Dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos (estatísticas da DGEEC ou estatísticas e estudos
próprios, com indicação do ano e fonte de informação). 

Ano 2014 | N.º Diplomados: 6 | N.º Desempregados inscritos no IEFP: 0
Ano 2015 | N.º Diplomados: 4 | N.º Desempregados inscritos no IEFP: 0
Ano 2016 | N.º Diplomados: 3 | N.º Desempregados inscritos no IEFP: 0
Ano 2017 | N.º Diplomados: 4 | N.º Desempregados inscritos no IEFP: 0

Nota: Nas estatísticas oficiais não há informação relativa aos diplomados no ano de 2018.

Fonte: Estatísticas / Caracterização dos desempregados registados com habilitação superior - junho de 2018, DGEEC,
http://w3.dgeec.mec.pt/dsee/AL20172018/download.asp?
file=DGEEC_DSEE_DEES_2018_Desemprego_Tbl012018_jun2018.xlsx

6.1.4.1. Data on the unemployment of study programme graduates (statistics from the Ministry or own statistics and
studies, indicating the year and the data source). 

2014 | Number Graduates: 6 | Number of Unemployed registered at IEFP: 0
2015 | Number Graduates: 4 | Number of Unemployed registered at IEFP: 0
2016 | Number Graduates: 3 | Number of Unemployed registered at IEFP: 0
2017 | Number Graduates: 4 | Number of Unemployed registered at IEFP: 0

Note: At the official statistics there is no data regarding those graduated at 2018.

Source: Estatísticas / Caracterização dos desempregados registados com habilitação superior - junho de 2018,
DGEEC, http://w3.dgeec.mec.pt/dsee/AL20172018/download.asp?
file=DGEEC_DSEE_DEES_2018_Desemprego_Tbl012018_jun2018.xlsx

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Com base nos dados anteriores, verifica-se de que todos os diplomados do curso estão empregados, o que permite
inferir de que este ciclo de estudos tem elevada empregabilidade.
Com base em consultas informais com antigos alunos, tem-se a perceção de que a maioria dos que somente
concluíram a parte curricular do curso também estão com emprego garantido na área do curso.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
Based on the previously stated data, we realize that all the Graduates of the programme are employed, what let us state
that this cycle of studies has a high employability.
Besides, from informal talks with former students, we have the perception that most of those that only made the
curricular section of the programme are employed in the field.

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade científica

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua actividade
científica / Research Centre(s) in the area of the study programme, where the teachers develop their scientific activities

Centro de Investigação
/ Research Centre

Classificação
(FCT) / Mark (FCT) IES / Institution N.º de docentes do ciclo de estudos integrados/ No. of

integrated study programme’s teachers
Observações /
Observations

CTS-UNINOVA Muito Bom Universidade
Nova de Lisboa 1 João Barros

INESC-ID Muito Bom
Instituto
Superior
Técnico

2 José Caeiro e
Henrique Oliveira

LISP Razoável (Fair) Universidade de
Évora 2 Rui Silva e Isabel

Sofia

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

6.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com
revisão por pares, livros ou capítulos de livros, ou trabalhos de produção artística, relevantes para o ciclo de estudos.

 https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/eb237e11-2963-9a2f-24e4-5c086de83e5e
 6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

 https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/eb237e11-2963-9a2f-24e4-5c086de83e5e
 6.2.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada

na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos, e seu contributo real para o desenvolvimento nacional,
regional e local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística. 

https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/eb237e11-2963-9a2f-24e4-5c086de83e5e
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/eb237e11-2963-9a2f-24e4-5c086de83e5e
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1 - Atividades de prestação de serviços à comunidade pelos Docentes do Ciclo de Estudos:

1.1) Decorrente do Protocolo assinado com a Procuradoria Geral da República |(PGR) em 2013, o Lab UbiNET –
Segurança Informática e Cibercrime, indicou até final de 2018, 48 perícias forenses digitais a pedido não só da PGR,
mas também da Polícia Judiciária, estando envolvido em processos de grande complexidade como por exemplo casos
de Pedofilia, o caso do grupo Anónimos em Portugal, ou um caso de corrupção na Força Aérea, entre outros. Os
peritos indicados foram todos membros do Lab UbiNET, sendo a maior parte dos peritos ex-alunos e docentes deste
ciclo de estudos.

1.2) Cooperação com a Polícia Judiciária, na identificação de indícios forenses específicos em dispositivos móveis
que incluíram intervenção ao nível do hardware dos dispositivos, no âmbito de um caso de homicídio em 2018.

1.3) Coordenação da Equipa de Ataque às Infraestruturas Críticas Nacionais no Sector das Águas, no exercício de
Gestão de Crises no Ciberespaço de âmbito Nacional – Ciber Perseu, em 2016

1.4) Decorrente do protocolo com a Academia Militar em 2015, o Lab UbiNET – Segurança Informática e Cibercrime,
organizou em parceria com a Academia Militar e o Exército um conjunto de eventos comemorativos do Dia do Exército
que teve lugar na cidade de Beja entre 24 e 26 de outubro de 2014.

2 - Atividades de formação avançada obtidas por Docentes do Ciclo de Estudos:

2.1) Certificação Mikrotik Trainer (MikroTik Certified Trainer- Certificado NoTR0177) 
2.2) Certificação Profissional MTCNA (MikroTik Certified Network Associate - Certificado No1202NA051) 
2.3) Certificação Profissional MTCRE ( MikroTik Certified Routing Engineer - Certificado No1203RE009) 
2.4) Certificação Profissional MTCWE ( MikroTik Certified Wireless Engineer - Certificado No1510WE122) 
2.5) Certificação Profissional MTCTCE ( MikroTik Certified Traffic Control Engineer - Certificado No1510TCE113)
2.6) Certified Ethical Hacker v9 - EC-Council 509764, a 12 de Setembro de 2018

6.2.4. Technological and artistic development activities, services to the community and advanced training in the
fundamental scientific area(s) of the study programme, and their real contribution to the national, regional or local
development, the scientific culture and the cultural, sports or artistic activity. 

1 – Community services delivered by Lecturers of the Cycle of Studies:

1.1) From the Agreement signed with the Prosecutor General's Office (PGR) em 2013, Lab UbiNET – Segurança
Informática e Cibercrime, until the end of 2018, reported 28 forensic expertise analyses, not just from PGR but also
from the Judiciary Police (PJ), including paedophilia cases, the case of Anonymous in Portugal or a corruption scheme
at the Air Force. The experts were all members of Lab UbiNET, mostly former students and lecturers of this cycle of
studies.

1.2) Cooperation with the PJ on the identifying of specific evidence left in mobile devices, including the hardware, in a
2018 homicide case.

1.3) Coordination of the Attack Team to National Critical Infrastructures of the Water Sector, at the national exercise of
Cyberspace Crisis Management Ciber Perseu, at 2016 

1.4) From the agreement with the Portuguese Military Academy signed in 2015, Lab UbiNET – Segurança Informática e
Cibercrime, organized with the Portuguese Military Academy and the Army several events at the Day of the Army, that
took place at Beja, from 24 to 26 October 2014.

2 – Advanced traning got by Lecturers of the Cycle of Studies:

2.1) Mikrotik Trainer Certification (MikroTik Certified Trainer – Certificate NoTR0177) 
2.2) Professional Certification MTCNA (MikroTik Certified Network Associate - Certificate No1202NA051) 
2.3) Professional Certification MTCRE ( MikroTik Certified Routing Engineer - Certificate No1203RE009) 
2.4) Professional Certification MTCWE ( MikroTik Certified Wireless Engineer - Certificate No1510WE122) 
2.5) Professional Certification MTCTCE ( MikroTik Certified Traffic Control Engineer - Certificate No1510TCE113)
2.6) Certified Ethical Hacker v9 - EC-Council 509764, at 12 Septembre 2018

6.2.5. Integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas em projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais,
incluindo, quando aplicável, indicação dos principais projetos financiados e do volume de financiamento envolvido. 

(Desde 2015)
“MN CD E&T” - Multi National Cyber Defence Education & Training - Project 1.36-NATO

(2017)
Participação no Conclave Internacional do Conselho dos Programas de Estudos da Faculdade de Informática Aplicada
da Universidade Tomas Bata da República Checa

(2018-2019)
POL/24135/2016 | LISBOA-01-0145-FEDER-024135 – DECIdE - Sistema de Apoio à Investigação Científica e Tecnológica

(2017-2019)
Naming the Pain in Requirements Engineering (NaPiRE)
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http://www.mendezfe.org/projects/napire

(Desde 2016)
DER2015- 63595-R MINECO/FEDER – Projeto “Big Data, Cloud Computing y otros nuevos retos jurídicos planteados
por las tecnologías emergentes; en particular, su incidencia en el sector turístico”

(2013-2015)
PTDC/EIA-EIA/116070/2009 CEDAR – Design e Revisão Colaborativa de Modelos para Engenharia

(2013-2016)
TECTON3D PTDC/EEI-SII/3154/2012 – Simulacros Digitais: Modelando a 3a Dimensão

(2014-2015)
PTDC/EEI-AUT/2641/2012 – Petri net based framework for embedded systems engineeRInG

6.2.5. Integration of scientific, technologic and artistic activities in projects and/or partnerships, national or international,
including, when applicable, the main projects with external funding and the corresponding funding values. 

(Since 2015)
“MN CD E&T” - Multi National Cyber Defence Education & Training - Project 1.36-NATO

(2017)
Participação no Conclave Internacional do Conselho dos Programas de Estudos da Faculdade de Informática Aplicada
da Universidade Tomas Bata da República Checa

(2018-2019)
POL/24135/2016 | LISBOA-01-0145-FEDER-024135 – DECIdE - Sistema de Apoio à Investigação Científica e Tecnológica

(2017-2019)
Naming the Pain in Requirements Engineering (NaPiRE)
http://www.mendezfe.org/projects/napire

(Since 2016)
DER2015- 63595-R MINECO/FEDER – Projeto “Big Data, Cloud Computing y otros nuevos retos jurídicos planteados
por las tecnologías emergentes; en particular, su incidencia en el sector turístico”

(2013-2015)
PTDC/EIA-EIA/116070/2009 CEDAR – Design e Revisão Colaborativa de Modelos para Engenharia

(2013-2016)
TECTON3D PTDC/EEI-SII/3154/2012 – Simulacros Digitais: Modelando a 3a Dimensão

(2014-2015)
PTDC/EEI-AUT/2641/2012 – Petri net based framework for embedded systems engineeRInG

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes / Mobility of students and teaching staff

%
Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme 29.6
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 8.5
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 0
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 2.8
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 5.6

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus).

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus). 
Nada a referir.

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks,
etc.). 

Nothing to refer.
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6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
1. Sobre os Resultados das atividades científicas:

1.1 - Na última avaliação da A3ES (PERA/1617/1000846) foram apresentadas pelos docentes do ciclo de estudos 29
publicações, sendo 12 entre 2003 e 2010, tal como reportado no Relatório Preliminar no ponto 4.1.5;

1.2 - Pode consultar-se a lista dos 29 artigos da última avaliação da A3ES (PERA/1617/1000846) no seguinte link:
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/4af6f76a-4805-e8c0-1924-58582c4b69ad

1.3 - Nesta avaliação da A3ES, os docentes apresentam, apenas para os últimos 5 anos (entre janeiro de 2013 e
dezembro de 2018) 54 artigos com revisão por pares em revistas ou conferências internacionais, como se pode
observar no ponto 6.2.1 do Relatório de Auto-Avaliação do ciclo de estudos, que se anexou no ponto 7.1.2 deste
formulário de avaliação;

1.4 – Portanto, ao reportar-se a anterior avaliação (PERA/1617/1000846) aos cinco anos anteriores (2012-2016),
contabilizam-se 17 artigos; nos cinco anos anteriores a esta avaliação (2014-2018) contabilizam-se 54 artigos,
sensivelmente acima do triplo das publicações. Cumpriu-se assim a condição do Conselho de Administração da A3ES
na última avaliação (PERA/1617/1000846) para aumentar o número de publicações na área do ciclo de estudos.

2. Sobre o nível de Internacionalização dos alunos:

2.1 - Verificou-se um crescimento considerável de estudantes estrangeiros matriculados no ciclo de estudos desde
2015/2016:
Em 2016/2017 apenas um aluno estrangeiro matriculado;
Em 2017/2018 sete alunos estrangeiros matriculados;
Em 2018/2019 cinco alunos estrangeiros matriculados;

2.2 - Verificou-se que nenhum aluno do ciclo realizou mobilidade, o que se considera dever ao facto de até ao presente
ano lectivo de 2018/2019, a grande maioria dos alunos ser trabalhador estudante;

2.3 - Verificou-se este ano de 2018/2019 um crescimento de alunos que ingressaram no ciclo de estudos oriundos
diretamente do primeiro ciclo e que se dedicam unicamente aos estudos, pelo que se considera existirem condições
mais propícias a que alunos do ciclo de estudos possam realizar mobilidade.

3. Sobre o nível de Internacionalização dos docentes:

3.1 - O ciclo de estudos continua a fortalecer as relações com Universidades da República Checa, onde um docente já
foi inclusivamente arguente de uma Tese de Doutoramento;

3.2 - O ciclo de estudos continua a fortalecer as relações com o Brasil através da participação em docência de Pós-
Graduações, Mestrados e Doutoramentos nas Universidades Federais de Santa Catarina e do Paraná, na UnoChapecó
e no Centro Universitário FMU de São Paulo, assim como com a FIESP e OAB em matéria de Compliance Digital.

3.3 - O ciclo de estudos iniciou relações com Universidades Asiáticas, nomeadamente com a Universidade Ton Duc
Thang, no Vietname, onde um docente participou como Keynote Speaker numa Conferência Internacional e com a
Universidade Putra Malásia onde um docente está a co-orientar um aluno de Doutoramento.

6.4. Eventual additional information on results.
1. On the Results of Scientific Activities:

1.1 - At the last evaluation by A3ES (PERA/1617/1000846) were mentioned 29 published works by the lectures of the
cycle of studies, being 12 between 2003 e 2010, as reported at the Preliminary Report, 4.1.5;

1.2 – The list of the 29 works at the last evaluation by A3ES (PERA/1617/1000846) is available here:
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/4af6f76a-4805-e8c0-1924-58582c4b69ad

1.3 – For this evaluation by A3ES, the lecturers presented, just for the last 5 years (from January 2013 to December
2018) 54 peer-reviewed papers in international journals or conferences, as in point 6.2.1 of the Self-Evaluation Report
of the cycle of studies, annexed at point of 7.1.2 of the evaluation formulary;

1.4 – Therefore, regarding the former evaluation (PERA/1617/1000846) to the five previous years (2012-2016), the
papers were 17. In the five years before this evaluation (2014-2018), the number of papers was 54, almost 3 times more,
being evident the acceleration, fulfilling the request made by the Administration Council of A3ES after the last
evaluation of the cycle of studies (PERA/1617/1000846).
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2. On the internationalization of students

2.1 – We had a remarkable growth of foreign students enrolled at the cycle of studies since 2015/2016:
At 2016/2017 with just one foreign student;
At 2017/2018 with seven foreign students;
At 2018/2019 with five foreign students;

2.2 – None of the students of the cycle of studies went out in mobility, what is understandable since almost all students
also work.

2.3 – At the 2018/2019, we had a growth of the number of students directly coming from the first cycle, studying full-
time. So, the mobility of our students became likelier.

3. On the level of Internationalization of Lecturers:

3.1 – The cycle of studies continues enhancing the connections with Universities of the Czech Republic, where one of
the lecturers also argued a PhD Thesis.

3.2 - The cycle of studies continues to strengthen relations with Brazil through participation in postgraduate, master's
and doctoral teaching at the Federal Universities of Santa Catarina and Paraná, at UnoChapecó and in the University
Center FMU of São Paulo, as well as with FIESP and OAB regarding Digital Compliance.

3.3 – The cycle of studies started connection with Asian Universities, namely with the Ton Duc Thang University, in
Vietnam, where a lecturer was Keynote Speaker at an International Conference, and with Putra University, in Malaysia,
where a lecturer of the cycle of studies is co-directing a PhD Thesis.

7. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade
7.1 Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES

7.1. Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES (S/N)?
 Se a resposta for afirmativa, a Instituição tem apenas que preencher os itens 7.1.1 e 7.1.2, ficando dispensada de

preencher as secções 7.2.
 Se a resposta for negativa, a Instituição tem que preencher a secção 7.2, podendo ainda, se o desejar, proceder ao

preenchimento facultativo dos itens 7.1.1 e/ou 7.1.2.
 Não

7.1.1. Hiperligação ao Manual da Qualidade.
 https://www.ipbeja.pt/servicos/gquap/Documents/Manual%20de%20Qualidade_v04.pdf

 7.1.2. Anexar ficheiro PDF com o último relatório de autoavaliação do ciclo de estudos elaborado no âmbito do sistema
interno de garantia da qualidade (PDF, máx. 500kB).

 7.1.2._AutoAvaliacao-MESI-1718-3.pdf
 

7.2 Garantia da Qualidade

7.2.1. Mecanismos de garantia da qualidade dos ciclos de estudos e das atividades desenvolvidas pelos Serviços ou
estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem, designadamente quanto aos procedimentos destinados à
recolha de informação (incluindo os resultados dos inquéritos aos estudantes e os resultados da monitorização do
sucesso escolar), ao acompanhamento e avaliação periódica dos ciclos de estudos, à discussão e utilização dos
resultados dessas avaliações na definição de medidas de melhoria e ao acompanhamento da implementação dessas
medidas. 

Porque os constrangimentos também podem ser oportunidades, a parca dimensão do Instituto Politécnico de Beja,
bem como o número de discentes por turma, permite uma relação de grande proximidade com os alunos, o que
representa de per si uma estratégia de superação de algumas dificuldades.

 Concomitantemente com os mecanismos informais de garantia de qualidade existem três documentos estratégicos de
monitorização e reflexão elaborados anualmente: o relatório de autoavaliação do curso, o relatório síntese de
avaliação dos cursos e o inquérito de avaliação das u.c.

 O relatório de auto-avaliação do curso é elaborado pela Comissão Científica do Curso (CCC) [constituída pelo
coordenador do curso e 2 docentes] e contém informação sobre o aluno, corpo docente, investigação realizada,
sucesso e abandono escolar, empregabilidade, uma análise SWOT e termina com um conjunto de propostas e
estratégias para a otimização do ciclo de estudos.

 Posteriormente este relatório é enviado para os seguintes órgãos: CTC, CP, CAQ, CG e Presidência do IPBeja, para
que possam atuar no âmbito das suas competências, de acordo com o estabelecido nos Estatutos do IPBeja.

 Relativamente à avaliação das UC, é aplicado aos discentes e docentes, no final de cada semestre, um questionário e
os resultados obtidos são tratados pelo Gabinete de Qualidade, Avaliação e Procedimentos (GQAP) e disponibilizados
às CCC. Esta análise quantitativa é complementada por uma análise qualitativa, com recurso a entrevistas em painel a
alunos representantes de cada um dos anos curriculares, realizadas por docentes do IPBeja que não pertencem ao
curso, e têm como principal objetivo diagnosticar os fatores multicausais que justificam os resultados obtidos com

https://www.ipbeja.pt/servicos/gquap/Documents/Manual%20de%20Qualidade_v04.pdf
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/eb237e11-2963-9a2f-24e4-5c086de83e5e/questionId/38cfaaba-9fd6-a098-8d9e-5bc465516975
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tendência mais negativa. Os relatórios elaborados e os resultados obtidos através dos questionários aplicados
permitem a reflexão entre docentes e alunos dos cursos, com vista à superação dos problemas detetados.

7.2.1. Mechanisms for quality assurance of the study programmes and the activities promoted by the services or
structures supporting the teaching and learning processes, namely regarding the procedures for information collection
(including the results of student surveys and the results of academic success monitoring), the monitoring and periodic
assessment of the study programmes, the discussion and use of the results of these assessments to define improvement
measures, and the monitoring of their implementation. 

Bearing in mind that the constraints may give birth to opportunities, the small size of the Polytechnic Institute of Beja
and the small number of students per class, allows a close relationship between students and lecturers, which
represents a strategy able to overcome some difficulties. Concomitantly with these informal mechanisms, three
documents on strategic monitoring and reflection are prepared annually: the self-assessment reports of the course,
the synthesis report of course evaluation, and the evaluation survey to the curricular unit.
The course self-assessment report is prepared by the Scientific Course Commissions (CCC) [which is comprised by
the course coordinator, 3 lecturers and 3 students] and contains information regarding students, faculty members,
success cases and drop outs, employability, a SWOT analysis, ending with a list of proposals and proposed strategies
for the optimisation of the cycle of studies.
Subsequently, this report is sent to the following bodies: CTC, CP, CAQ, CG and the President of IPBeja, so that they
are able to act within the scope of their competencies, under the Statutes of IPBeja.
The report summarising the evaluation of the courses is prepared by a committee emanating from the Technical-
Scientific Council and seeks to critically evaluate the self-assessment report, suggesting changes that are aimed at
optimising the functioning of the course.
Regarding the evaluation of the curricular unit, a questionnaire is distributed among students and lecturers alike at the
end of each semester, and the results obtained are used by the Office of Quality, Assessment and Procedures (GQAP)
and made available to the CCC. This quantitative analysis is complemented by a qualitative analysis, resorting to a
panel interviews with students representing each of the curricular years. These interviews are carried by IPBeja
lectures who do not teach at the course, and whose main objective is to diagnose multicausal factors that justify
negative evaluations.
The reports on the results obtained through the questionnaires allow a reflection to be made between lectures and
students, in order to overcome the problems which have been flagged by the students.

7.2.2. Indicação da(s) estrutura(s) e do cargo da(s) pessoa(s) responsável(eis) pela implementação dos mecanismos de
garantia da qualidade dos ciclos de estudos. 

Compete ao Presidente do IPBeja, em primeira instância, tomar as medidas necessárias à garantia da qualidade do
ensino. Numa segunda instância, o Diretor da Unidade Orgânica tem a missão de garantir o correto funcionamento do
curso, reunindo periodicamente com os coordenadores de curso, procurando assegurar a qualidade da formação
ministrada. O Conselho Científico, com a colaboração da Comissão Científica do Curso (CCC),coordena os programas
das unidades curriculares, as metodologias de avaliação, garantindo o cumprimento dos objetivos de
ensino/aprendizagem. A CCC, para além de elaborar o relatório de auto-avaliação, auxilia o Coordenador de Curso a
assegurar o normal funcionamento do curso. Por seu turno, o Conselho Pedagógico, o Conselho Técnico-Científico, o
Conselho para Avaliação e Qualidade e o Conselho Geral emitem pareceres e recomendações sobre o relatório.

7.2.2. Structure(s) and job role of person(s) responsible for implementing the quality assurance mechanisms of the study
programmes. 

It is the responsibility of the President of IPBeja, in the first instance, to take the necessary measures to guarantee the
quality of teaching. In a second instance, the Director of the Organic Unit oversees the correct functioning of the
course, by meeting periodically with the course coordinator, and seeking to ensure the quality of the teaching. The
Scientific Council, with the collaboration of the Scientific Course Comission(CCC), coordinates the curricular unit
programs and their assessment methodologies, therefore ensuring compliance with teaching / learning objectives. In
addition to preparing the self-assessment report, the CCC assists the Course Coordinator in his action to ensure the
normal operation of the course. In turn, the Pedagogical Council, the Technical-Scientific Council, the Evaluation and
Quality Council and the General Council issue opinions and recommendations on the report.

7.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente
atualização e desenvolvimento profissional. 

De acordo com o Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico, foi elaborado um
regulamento que integra uma grelha onde são referidas as atividades desenvolvidas no triénio. Esta está agrupada em
três dimensões: a Científica, a Pedagógica e a Organizacional. No final do triénio, os docentes elaboram o seu relatório
de atividades, posteriormente enviado para o Conselho para Avaliação e Qualidade, que o distribui pelos relatores
nomeados pelo Conselho Técnico-Científico (CTC) que após a sua análise, atribuem uma avaliação, passível de
reapreciação. Concluído este processo, é apresentada uma lista provisória das classificações obtidas, que, após
aprovada pelo CTC, é homologada pelo Presidente do IPBeja.
Cientes da imperatividade de aumentar a investigação e publicações pelo corpo docente, foi criado um Regulamento
de Apoio à Participação em Eventos e à Publicação Técnica-Científica do IPBeja.

7.2.3. Procedures for the assessment of teaching staff performance and measures for their continuous updating and
professional development. 

Following the provisions of the Statute of the Career of the Teaching Staff of Polytechnic Higher Education Institutions,
a regulation was drafted, where an evaluation formula is defined, being applied every three years. This evaluation
covers three dimensions: Scientific, Pedagogical and Organizational. At the end of every three-year period, lectures
prepare their own activity report, which is then sent to the Evaluation and Quality Council. This organ then distributes
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the reports to the rapporteurs appointed by the Technical and Scientific Council (CTC), Who review of the report. Once
this process is completed, a provisional list of classifications obtained is issued. After this list is approved by the CTC,
it is then submitted to final approval by the President of IPBeja.
Bearing in mind the need to further research and publications by the faculty staff, it was created a Regulation of
Support to the Participation in Events and to the Technical and Scientific Publication of IPBeja.

7.2.3.1. Hiperligação facultativa ao Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente.
<sem resposta>

7.2.4. Procedimentos de avaliação do pessoal não-docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e
desenvolvimento profissional.

No que concerne à avaliação do pessoal não docente, obedece-se à legislação em vigor para a função pública
(SIADAP), com algumas especificidades e de acordo com um regulamento de Avaliação do Desempenho dos
Trabalhadores Não-docentes do Instituto Politécnico de Beja,
https://www.ipbeja.pt/RepositorioDocumentosOficiais/Lists/Regulamentos/Attachments/111/Regualemto%20do%2
Foi ainda criada a figura do coordenador funcional que garante uma melhor monitorização do processo. Assim, depois
de contratualizados os objetivos, o colaborador elabora relatórios semestrais, que após parecer favorável do
coordenador funcional e do avaliador, os encaminha para o Conselho para a Avaliação e Qualidade. No final do biénio
é feita a harmonização das classificações atribuídas de acordo com as quotas definidas e dadas a conhecer aos
colaboradores. Se existir discordância pode recorrer à comissão paritária eleita para o efeito.

7.2.4. Procedures for the assessment of non-academic staff performance and measures for their continuous updating and
professional development.

Regarding the evaluation of non-academic staff, it complies with the legislation in force for the civil service (SIADAP),
with some specificities under the Regulation of Performance Evaluation of Non-Academic Workers of the Polytechnic
Institute of Beja,
https://www.ipbeja.pt/RepositorioDocumentosOficiais/Lists/Regulamentos/Attachments/111/Regualemto%20do%2.
A coordinator was also appointed in order to ensure a better monitoring of the process. Thus, once the goals are
agreed, each non-academic member of staff produces a semiannual report, which, after a favourable opinion by the
coordinator and by the evaluator, are sent to the Evaluation and Quality Council. At the end of the biennium, the
classification is assigned according to the quotas defined and made known to employees. Any dispute will be dealt
with by a joint committee which is created for that effect.

7.2.5. Forma de prestação de informação pública sobre o ciclo de estudos.
A informação pública relativa ao ciclo de estudos é prestada em dois níveis: no que concerne à divulgação do curso,
desenvolveu-se uma campanha digital para captar novos alunos, criou-se a figura do Embaixador do IPBeja, está a ser
ultimada uma nova versão do site, presenças na imprensa e feiras temáticas e criação de uma fragância que
identificasse o IPBeja – Marketing olfativo. Especificamente para a divulgação do curso, a Comissão Científica do
Curso tem organizado vários eventos abertos à comunidade, estando prevista a sua descentralização.
No que concerne ao funcionamento do curso é elaborado anualmente um relatório de autoavaliação, disponibilizado
ao público no sítio de internet do IPBeja.

7.2.5. Means of providing public information on the study programme.
The public information regarding the study programme is made available following two sources: in what concerns to
the promotion of the course, inter alia, a digital advertisement campaign was developed, aimed at attracting new
students, a new position was made available (the IPBeja Ambassador), a new website for the study programme isunder
development, attendance in relevant fairs and events, and the creation of an IPBeja cologne – scent trademark. In what
the promotion of the study programme is concerned, the Scientific Course Commission (CCC) has organised several
events, which are open to the community, and which will be decentralised soon. In what the functioning of the study
programme is concerned, an auto evaluation report is drafted annually, and made available to the public through the
IPBeja website.

7.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
Nada a referir.

7.2.6. Other assessment/accreditation activities over the last 5 years.
Nothing to refer.

8. Análise SWOT do ciclo de estudos e proposta de ações de melhoria
8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 
1. Licenciatura em Engenharia Informática no IPBeja
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2. Laboratório dedicado à Segurança Informática e Cibercrime (Lab UbiNET)

3. Laboratório dedicado aos Sistemas de Informação e Interactividade (Lab SI2)

4. Laboratório dedicado aos Sistemas Electrónicos, Processamento de Sinal e Instrumentação (Lab SEPSI)

5. Equipamento especializado na área do ciclo de estudos, em laboratórios do IPBeja, nomeadamente no Lab UbiNET

6. Biblioteca com um acervo especializado e acesso a revistas digitais ao mais alto nível, na area do ciclo de estudos

7. Edifício recente com instalações modernas, salas, equipamento informático e mobiliário recente, bem como,
infraestruturas de apoio de excelência, nomeadamente Biblioteca e Residência de Estudantes que permitem acolher
alunos, nomeadamente estrangeiros

8. Constituição do Corpo Docente na grande maioria por Doutores ou Especialistas

9. Docentes com forte vínculo à Instituição, 87% ligados há mais de 8 anos e em exclusividade

10. Ligação de vários docentes a centros de I&D reconhecidos pela FCT, como o INESC-ID ou o CTS-UNINOVA

11. Participação em projetos de I&D nacionais e internacionais na área do ciclo de estudos

12. Prestação de serviços à comunidade na área do ciclo de estudos, com destaque para a Informática Forense, sendo
o IPBeja a instituição de referência nacional para a PGR e a PJ

13. Protocolos e atividades conjuntas com instituições de referência como a Procuradoria Geral da República,
Academia Militar, o Exército ou oGabinete Nacional de Segurança

14. Apoio institucional de topo no IPBeja à área do ciclo de estudos

15. Conjugação no Plano de Estudos das vertentes Tecnológica, Jurídica e Organizacional da Segurança Informática e
do Cibercrime

16. Formação avançada numa área atual e pertinente, em permanente evolução, com importância crescente, e
preponderante no incentivo a iniciativas empreendedoras

17. A realização de um evento anual de referência nacional na área da segurança informática e do Cibercrime, fez 9
anos consecutivos em 2018, o SimSIC - "Simpósio de Segurança Informática e Cibercrime"

8.1.1. Strengths 
1. Degree in Computer Engineering at IPBeja

2. Laboratory dedicated to Computer Security and Cybercrime (Lab UbiNET)

3. Laboratory dedicated to Information Systems and Interactivity (Lab SI2)

4. Laboratory dedicated to Electronic Systems, Signal Processing and Instrumentation (Lab SEPSI)

5. Specialized equipment in the field of study cycle, in IPBeja laboratories, namely in Lab UbiNET

6. Library with a specialized collection and access to digital magazines at the highest level, in the area of   the study
cycle

7. Recent building with modern facilities, rooms, computer equipment and recent furniture, as well as support
infrastructures of excellence, namely Library and Student Residence that allow students, especially foreigners

8. Constitution of the Teaching Staff in the great majority by Doctors or Specialists

9. Teachers with strong ties to the Institution, 87% connected for more than 8 years and in exclusivity

10. Linking of several professors to R & D centers recognized by FCT, such as INESC-ID or CTS-UNINOVA

11. Participation in national and international R & D projects in the area of   the study cycle

12. Provision of services to the community in the area of   the study cycle, with emphasis on Forensic Informatics,
where IPB is the national reference institution for PGR and PJ

13. Protocols and joint activities with reference institutions such as the Attorney General's Office, the Military
Academy, the Army or the National Security Agency

14. Top Institutional Support in IPBs in the area of   the study cycle

15. Conjugation in the Study Plan of the Technological, Legal and Organizational aspects of Computer Security and
Cybercrime
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16. Advanced training in a current and pertinent area, in constant evolution, with increasing importance, and
preponderant in the incentive to entrepreneurial initiatives

17. The holding of an annual national reference event in the area of   computer security and cybercrime, made 9
consecutive years in 2018, SimSIC - "Symposium on Computer Security and Cybercrime"

8.1.2. Pontos fracos 
1. Localização geográfica nacional da Instituição, numa região interior, em perda de população, onde o tecido
empresarial está pouco desenvolvido comparativamente com outras regiões

2. Número de publicações científicas na área específica do Mestrado

3. Número reduzido de alunos que se candidata ao ciclo de estudos diretamente das licenciaturas, não só da
Licenciatura em Engenharia Informática do IPBeja, mas também de outras instituições

8.1.2. Weaknesses 
1. National geographical location of the Institution, in an inland region, where there is a loss of population, where the
business environment is poorly developed compared to other regions

2. Number of scientific publications in the specific area of   the study cycle

3. Reduced number of students applying to the cycle of studies directly from the undergraduate degrees, not only from
the Degree in Informatics Engineering of IPBeja, but also from other institutions

8.1.3. Oportunidades 
1. Novo Plano de Estudos, atualizado e ajustado às necessidades das instituições e das empresas

2. Escassa oferta nacional na área da Segurança Informática que enfatize a Segurança Ofensiva e o combate ao
Cibercrime, sobretudo no Sul do país

3. Reconhecimento publico nos meios de comunicação social da excelência do IPBeja no domínio da Cibersegurança

4. Crescente consciencialização das instituições e empresas para os riscos do Cibercrime e necessidades de garantir
a Cibersegurança

5. Crescente procura de profissionais com formação avançada em Segurança Informática

6. Entrada em vigor do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados e da Lei de Transposição da Diretiva NIS, com a
inerente necessidade de profissionais especializados

7. Aumento do número de protocolos com instituições e empresas da região e do país através de contactos diretos
das 
instituições e empresas com o ciclo de estudos no sentido de receberem os nossos alunos, algumas destas empresas
com retribuições muito significativas mesmo durante o Estágio Académico do ciclo de estudos

8. Captação de estudantes de áreas geográficas fora da zona de influência da Instituição

9. Aumento do número de alunos recém-licenciados, no ano de 2018/2019

10. Crescimento do número de estudantes estrangeiros nos últimos anos, sobretudo de África e do Brasil

11. Reforço das relações com instituições estrangeiras no domínio da Segurança Informática e do Cibercrime,
sobretudo na Europa e no Brasil, com medidas concretas de cooperação

12. Aumento da produção científica na área do ciclo de estudos

13. Consolidação das estruturas de suporte ao ensino à distância do ciclo de estudos, nomeadamente na capacitação
técnica e desenvolvimento de materiais pedagógicos como por exemplo, conteúdos digitais com demonstrações dos
temas abordados, ou cenários baseados em máquinas virtuais para as práticas “hands-on”

8.1.3. Opportunities 
1. New Curriculum, updated and adjusted to the needs of institutions and companies

2. Scarce national supply in the area of   Computer Security that emphasizes Security Offensive and the fight against
Cybercrime, especially in the South of the country

3. Public recognition in the media of IPBeja's excellence in the field of Cybersecurity

4. Increasing awareness among institutions and companies of the risks of cybercrime and the need to ensure
cybersecurity
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5. Growing demand for professionals with advanced training in Computer Security

6. Entry into force of the General Regulation on Data Protection and the Law of Transposition of the NIS Directive, with
the inherent need of specialized professionals

7. Increase in the number of protocols with institutions and companies in the region and in the country through direct
institutions and companies with the cycle of studies in the sense of receiving our students, some of these companies
with very significant salaries even during the Academic Internship of the cycle of studies

8. Capturing students from geographic areas outside the Institution's zone of influence

9. Increase in the number of newly graduated students, in the year 2018/2019

10. Growth in the number of foreign students in recent years, especially in Africa and Brazil

11. Strengthening relations with foreign institutions in the field of Information Security and Cybercrime, especially in
Europe and Brazil, with concrete cooperation measures

12. Increase in scientific production in the area of   the study cycle

13. Consolidation of support structures for distance education in the study cycle, namely in technical training and
development of pedagogical materials such as digital contents with demonstrations of the topics covered, or scenarios
based on virtual machines for hands-on practices "

8.1.4. Constrangimentos 
1. Surgimento de oferta formativa na área do ciclo de estudos por parte de Universidades com prestígio acumulado na
Engenharia

2. Limitações do horário letivo, mesmo funcionando regime pós-laboral

3. Constrangimentos financeiros das famílias portuguesas nos últimos anos, sobretudo para os recém-licenciados

4. Elevada empregabilidade dos recém-formados em Engenharia Informática ou áreas afins, levando-os a adiar o
prosseguimento de estudos.

5. Elevada empregabilidade dos alunos após a parte curricular, em geral na Grande Lisboa, desincentivando o término
das Dissertações

6. Limitações impostas pelo regime de contratações no Ensino Superior e constrangimentos orçamentais da
instituição, que dificultam a cooperação de especialistas com o ciclo de estudos

8.1.4. Threats 
1. The emergence of a training offer in the area of   the study cycle by Universities with a prestige accumulated in
Engineering

2. Limitations of school hours, even when working after work

3. Financial constraints of Portuguese families in recent years, especially for recent graduates

4. High employability of recent graduates in Computer Engineering or related areas, leading them to postpone
continuing studies.

5. High student employability after the curricular part, generally in Greater Lisbon, discouraging the end of
Dissertations

6. Limitations imposed by the hiring regime in Higher Education and budgetary constraints of the institution, which
hinder the cooperation of specialists with the cycle of studies

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Conquistar alunos estrangeiros em países de Língua Oficial Portuguesa criando condições para a sua frequência do
ciclo de estudos, nomeadamente através da consolidação das estruturas técnicas e conteúdos pedagógicos digitais
de suporte ao ensino à distância do ciclo de estudos; Reforçar a relação e cooperação com o tecido empresarial de
regiões limítrofes do Baixo Alentejo, onde o tecido empresarial ou institucional esteja mais desenvolvido.

8.2.1. Improvement measure 
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To conquer foreign students in Portuguese-speaking countries by creating conditions for their study cycle frequency,
namely through the consolidation of technical structures and digital pedagogical content to support distance learning
in the study cycle; Reinforcing the relationship and cooperation with the business community of regions bordering the
Alentejo, where the corporate or institutional fabric is more developed.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Alta.
Implementação em 2 anos.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High.
Implementation in 2 years.

8.1.3. Indicadores de implementação 
1. Número de alunos estrangeiros de países de Língua Oficial Portuguesa que se candidatam e que se matriculam no
ciclo de estudos; 

2. Aumento da eficiência e da capacidade de resposta a utilizadores simultâneos, do sistema de virtualização para
suporte aos cenários de prática “hands-on”;

3. Número de cenários disponibilizados;

4. Resultados da avaliação do potencial de impacto na qualidade de ensino, dos cenários desenvolvidos no ensino do
ciclo de estudos à distância;

5. Protocolos estabelecidos com o tecido empresarial e instituições da região e das regiões limítrofes do Baixo
Alentejo.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
1. Number of foreign students from Portuguese Speaking Countries who apply and who enroll in the study cycle;

2. Increased efficiency and responsiveness to concurrent users of the virtualization system to support hands-on
practice scenarios;

3. Number of scenarios available;

4. Results of the evaluation of the potential impact on the quality of teaching, of the scenarios developed in teaching
the distance learning cycle;

5. Protocols established with the business fabric and institutions of the region and the bordering regions of the Baixo
Alentejo.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Submeter candidaturas a projectos financiados pela união europeia, em parceira com instituições nacionais e
internacionais, na área do ciclo de estudos, que promovam uma ação catalizadora para a produção científica,
aumentando a massa crítica através de bolseiros de investigação, fortalecendo a rede de parceiros nacionais e
internacionais, conduzindo assim ao aumento da produção científica na área do ciclo de estudos.

8.2.1. Improvement measure 
To submit applications for projects funded by the European Union, in partnership with national and international
institutions, in the area of   the study cycle, to promote a catalytic action for scientific production, increasing critical
mass through research fellows, strengthening the network of national partners and international, leading to the
increase of scientific production in the area of   the study cycle.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Alta.
Implementação em 2 anos.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High.

 Implementation in 2 years.

8.1.3. Indicadores de implementação 
1. Aprovação de um Projeto financiado pela União Europeia;

 



29/05/2022 22:47 ACEF/1819/1000846 — Guião para a auto-avaliação

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=21c80d04-2fa7-4728-339b-5bc5ffbddfff&formId=eb237e11-2963-9a2f-24e4-5c086d… 23/26

2. Número de parceiros envolvidos na parceira do Projecto;

3. Publicações resultantes direta ou indiretmente da parceira do projecto.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
1. Approval of a project financed by the European Union;

2. Number of partners involved in the Project partner;

3. Publications resulting directly or indirectly from the project partner.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Realizar mais atividades dinamizadoras por parte dos docentes e eventualmente dos alunos do ciclo de estudos, junto
dos alunos de Licenciatura e da população em geral, nomeadamente da região do Baixo Alentejo e das regiões
limitrofes, para atrair mais alunos para o ciclo de estudo, nomeadamente atividades participativas como Cursos de
Curta Duração, Exercícios de Capture da Flag de Testes de Penetração e Forense Digital, entre outros relacionados
com a área do ciclo de estudos.

8.2.1. Improvement measure 
To carry out more dynamic activities on the part of the teachers and eventually the students of the cycle of studies,
with the students of Bachelor's degree and of the population in general, in particular of the region of Baixo Alentejo
and the bordering regions, to attract more students to the study cycle, namely participatory activities such as Short
Term Courses, Penetration Test Flag Capture Exercises and Digital Forensics, among others related to the area of   the
study cycle.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Média.

 Implementação em 3 anos.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
Medium.

 Implementation in 3 years.

8.1.3. Indicadores de implementação 
1. Aprovação no IPBeja do reconhecimento de Cursos de Curta Duração a disponibilizar; 

 
2. Número de Cursos de Curta Duração ministrados;

 
3. Número de stakeholder envolvidos;

 
4. Tipo de stakeholders envolvidos;

 
5. Número de iniciativas que envolvam alunos de Licenciatura e da comunidade envolvente como Capture da Flag de
Testes de Penetração, Forense Digital ou outros.

 

8.1.3. Implementation indicator(s) 
1. Approval in IPBeja of the recognition of Short Courses to be made available;

 
2. Number of short courses taught;

 
3. Number of stakeholder involved;

 
4. Type of stakeholders involved;

 
5. Number of initiatives involving Undergraduate students and the surrounding community such as Capture of
Penetration Test Flag, Digital Forensics or others.

 

9. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)
9.1. Alterações à estrutura curricular

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
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<sem resposta>

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
<no answer>

9.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)

9.2. Nova Estrutura Curricular

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 <sem resposta>

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
 <no answer>

9.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and number of credits to award the
degree

Área Científica / Scientific
Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Observações /
Observations

(0 Items)  0 0  

<sem resposta>

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos

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

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

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 <sem resposta>

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
 <no answer>

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
(0 Items)       

<sem resposta>

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 <sem resposta>

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 <no answer>
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9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
<sem resposta>

9.4.1.3. Duração:
<sem resposta>

9.4.1.4. Horas de trabalho:
<sem resposta>

9.4.1.5. Horas de contacto:
<sem resposta>

9.4.1.6. ECTS:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
<no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
<sem resposta>

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
<sem resposta>

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
<no answer>

9.4.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>

9.4.5. Syllabus:
<no answer>

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
<sem resposta>

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
<no answer>

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
<sem resposta>

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
<no answer>

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
<sem resposta>

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
<no answer>

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
<sem resposta>
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9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 <sem resposta>

9.5.2. Ficha curricular de docente:
 <sem resposta>


