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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Engenharia Informática 

 

Unidade Curricular: 9119128 – Tópicos de Engenharia Informática 

Ano 3 Semestre 6 Área CNAEF: 523 ECTS: 4,5 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Luís Miguel Tavares /José Jasnau Caeiro 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

112,5       16 32                               64,5 

 
Pré-requisitos (se aplicável): n/a 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

O1- Ter consciência das técnicas relacionadas com áreas selecionadas e atuais da Engenharia Informática. 

O2- Aumentar a capacidade de trabalho independente para a realização de projetos e investigação autónoma de assuntos. 

O3- Resolver problemas apresentados como projeto de grupo. 

O4- Escrever  relatórios convenientemente estruturados. 

O5- Apresentar e debater trabalhos de projeto e pesquisa. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

C1- Nesta Unidade Curricular faz-se a introdução a áreas especializadas da Engenharia Informática. Estas áreas serão 
definidas em cada ano letivo pelo coordenador do curso, após a audição dos professors das suas áreas científicas nucleares. 
Os tópicos a serem lecionadas não deverão ter sido abordados em outras unidades curriculares (a não ser que representem 
uma visão mais aprofundada sobre um determinado assunto). 

C2- Os tópicos incluem aspetos teóricos e aplicados da Engenharia Informática, combinando leitura, pesquisa e investigação 
guiada, com uma componente de projeto significativo, desenvolvido de forma individual ou de grupo. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Esta Unidade Curricular pretende providenciar aos alunos os conhecimentos e competências em áreas especializadas da 
Engenharia Informática. Os conteúdos previstos para esta Unidade Curricular abordam alguns tópicos destas áreas, sendo 
definidos em cada ano académico. Estes conteúdos programáticos, aliados à metodologia de ensino/aprendizagem contribuem 
assim para o desenvolvimento dos objetivos e competências a adquirir pelos alunos no final da formação  

O cruzamento dos objetivos educacionais com os conteúdos programáticos demonstra a coerência. 

O1: C1, C2 

O2: C1, C2 

O3: C2 

O4: C2 

O5: C2 
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MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

• Aulas teórico-práticas, que incluem: 

1. A exposição da matéria e debate com os alunos;  

2. Análise de casos de estudo e de exercícios práticos. 

• Aulas Laboratoriais, que incluem a experimentação de exemplos e preparação para a realização do produto/trabalho final. 

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

Os objetivos desta Unidade Curricular conduzem a que a mesma seja estruturada em aulas teórico-práticas e práticas 
laboratoriais. Esta estrutura permitirá uma abordagem cientificamente avançada mas com  demonstração técnica dos tópicos 
abordados. Na vertente laboratorial procede-se à experimentação prática, com desenvolvimento dum produto final pelos alunos, 
consolidando o desenvolvimento das competências previstas para a Unidade Curricular. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Projeto de desenvolvimento realizado em grupo, com implementação autónoma,com orientação pelos docentes, com produção 
de relatório final e apresentação pública. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

A definir pelos docentes em cada ano académico dada a atualidade pretendida para a disciplina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano letivo de entrada em vigor: 2015/2016 | Data de aprovação em Conselho Técnico-Científico: 2016-01-06 


