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Escola Superior de Tecnologia e Gestão  
Descritor de Unidade Curricular	
 
Nível de ciclo de estudos:  
Mestrado 
Curso:  
Internet das Coisas 

 

Unidade Curricular: 2014002 - Gestão e Análise de Dados para a Internet das 
Coisas 

Ano 1 Semestre 1 Área CNAEF: 481 ECTS: 7,5 
 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória  

 
Modo de Ensino: Presencial / A distância  

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Isabel Sofia Sousa Brito 
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Pré-requisitos (se aplicável): n.a. 
 
OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Ao completar esta unidade curricular, o aluno deverá ser capaz de: 

1. Explicar os princípios e conceitos fundamentais do armazenamento, consulta e processamento/análise de grande e complexo 
volume de dados. 

2. Identificar e resolver problemas práticos, aplicando os conceitos e técnicas de armazenamento, consulta e 
processamento/análise de dados complexos e de grandes dimensões. 

3. Escolher e utilizar ferramentas de código aberto (open source) e da nuvem (cloud), para o armazenamento, consulta e 
processamento/análise de dados complexos, em particular de grande volume, adequado a cada problema. 

4. Usar as plataformas para a nuvem na perspetiva da gestão e análise de grande volume de dados. 

5. Aplicar os algoritmos de análise de dados complexos e de grande volume. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. NoSQL. Introdução, modelos (document store, column store, key-value store and graph-oriented) e ferramentas (exemplos: 
MongoDB, HBase e Cassandra). 

2. Big Data. Introdução, características e padrões. 

3. Big Data. Armazenamento, arquiteturas e ferramentas (exemplo: Hadoop Distributed File System (HDFS)). 

4. Big Data. Consultas e ferramentas (exemplos: Hive e Google BigQuery). 

5. Big Data. Tipos de análise/processamento (batch, tempo-real) e as suas ferramentas (exemplos: Hadoop/MapReduce, Pig). 

6. Algoritmos de análise de Big Data. Técnicas de clustering, modelos de regressão. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Indicam-se os conteúdos relevantes para cada objetivo. 

1. Explicar os princípios e conceitos fundamentais do armazenamento, consulta e processamento/análise de grande e complexo 
volume de dados (1-6) 

2. Identificar e resolver problemas práticos, aplicando os conceitos e técnicas de armazenamento, consulta e 
processamento/análise de dados complexos e de grandes dimensões (1-6). 

3. Escolher e utilizar ferramentas de código aberto (open source) e da nuvem (cloud), para o armazenamento, consulta e 
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processamento/análise de dados complexos, em particular de grande volume, adequado a cada problema (1, 3, 4 e 5). 

4. Usar as plataformas para a nuvem na perspetiva da gestão e análise de grande volume de dados (1-6). 

5. Aplicar os algoritmos de análise de dados complexos e de grande volume (6). 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Aula a toda a turma (ou capacidade da sala): 

• Exposição de conteúdos teórico-práticos. 

Atividade fora da sala de aula: 

• Realização de exercícios práticos partindo dos guias das aulas. 

Laboratório de Informática: 

• Realização de exercícios práticos partindo dos guias das aulas. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

Os princípios e conceitos serão expostos em sala de aula para toda a turma. As atividades fora da sala de aula propostas aos 
alunos pretendem ajudá-los a reforçar a autonomia na identificação de soluções no âmbito do Big Data mais apropriadas ao 
contexto da Internet das Coisas. A prática na utilização dos sistemas e a resolução de exercícios nas aulas e no laboratório 
confere-lhes uma competência significativa ao nível da utilização de diferentes tipos de ferramentas, bem como na aplicação 
dos conceitos e técnicas de armazenamento, consulta e processamento e análise de dados complexos e de grandes  
dimensões, de acordo com o problema a resolver. As aulas no laboratório permitem-lhes também encontrar respostas que 
simulam o contexto profissional. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação é constituída por: 

- Trabalho prático de grupo (60%). 

- Teste escrito individual sem consulta (40%). 

- Exame final de recurso (100%). 
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