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ACEF/1920/0026066 — 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/1718/0026066

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
Acreditar

1.3. Data da decisão.
2018-10-31

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 melhorias Mat 2018-2019.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?
Não

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/7da69cd3-640f-5fd4-94a5-5dc2fcbe9186/questionId/bdc679a2-77fe-3f55-520d-5da6f4915c64
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3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
<no answer>

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?
Não

4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
Não, conforme assinalado acima.

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
No, as indicated above.

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

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Não, conforme assinalado acima.

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
No, as indicated above.

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.
Não, conforme assinalado acima

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
No, as indicated above.

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?

Não

4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Não aplicável

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
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Not applicable

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

Universidade Do Algarve

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Faculdade de Ciências e Tecnologia (UAlg)

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

1.3. Ciclo de estudos.
Matemática

1.3. Study programme.
Mathematics

1.4. Grau.
Doutor

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._DR_Dout_Matematica.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Matemática

1.6. Main scientific area of the study programme.
Mathematics

1.7.1. Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos):
541

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:
-

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:
-
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1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.
240

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 anos

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 years

1.10. Número máximo de admissões.
4

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.
a) Os titulares do grau de mestre ou equivalente legal; b) Os titulares do grau de licenciado, detentores de um currículo escolar ou científico especialmente relevante que seja
reconhecido como atestando capacidade para a realização do doutoramento pelo conselho científico; c) Os detentores de um currículo escolar, cientifico ou profissional que
seja reconhecido como atestando capacidade para realização do doutoramento pelo conselho científico.
A formação em matemática é fundamental para o ingresso.

1.11. Specific entry requirements.
a) Holders of master degree or legal equivalent; b) holders of Bachelor's degree, with a relevant school or school, scientific or professional curriculum, that is recognized by the
Scientific Council as adequate to scientific curriculum, recognized by the Scientific Council as adequate to carry out the PhD; c) holders of a carry out the PhD.

1.12. Regime de funcionamento.
Outros

1.12.1. Se outro, especifique:
Os alunos terão horários individualizados.

1.12.1. If other, specify:
Students will have individualized schedules.

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, em Faro

1.14. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
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1.14._Regulamento Credit form e E Prof-Ualg 2019.pdf
1.15. Observações.

Secção 2: 5.2 - Procura - No ano de 2018/2019 não foi fixado um n.º de vagas, mas as candidaturas estiveram sempre abertas.
Secção 3: 6.3.1 - Mobilidade
Os n.ºs apresentados são relativos a 3 anos :2017/18; 2018/19 e 2019/20.

1.15. Observations.
Section 2: 5.2 - Demand - In 2018/2019 no number of enrolments was assigned, but admission has been open permanently.
Section 3: 6.3.1 - Mobility
The numbers which are presented are with respect to 3 years: 2017/18; 2018/19 e 2019/20.

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 se aplica

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
Não se aplica

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

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
Matemática / Mathematics MAT/ MAT 240 0
(1 Item)  240 0  
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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.

Cada aluno tem o seu plano individual de Formação Avançada (no 1º e no 2º ano), estabelecido pelo orientador em conjunto com a direção do curso, correspondente no total de
48 ECTS, desenhado de acordo coma as suas necessidades de formação.

Alem dos conteúdos científicos, os seminários promovem capacidade de síntese e aptidões de comunicação. 

O trabalho da tese é coordenado pela orientação, com o objetivo de:

a) fornecer um conhecimento profundo e detalhado da área de investigação em Matemática em que se situa o tema da tese;

b) obter resultados originais e, assim, contribuir para o avanço da respectiva área de investigação

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.

Each student has its own individual Advanced Training plan (in the 1st and 2nd year), established by the advisor together with the course committee, corresponding to a total of
48 ECTS, and designed according to their training needs.

In addition to scientific content, the seminars promote synthesis and communication skills.

Work on the thesis is coordinated by the orientation with the aim to:

a) provide a profound and detailed knowledge of the research field in mathematics in which the theme of the thesis is situated;

b) obtain original results and in this way contribute to the advance of the respective research field.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
A direção do curso em conjunto com o orientador assegura que a Formação Avançada é realizada nos primeiros dois anos de estudos num ritmo adequado as potencialidades
de cada aluno individualmente, garantido os objetivos propostos em cada caso.

As horas de trabalho atribuídas aos seminários são utilizados na preparação e elaboração de apresentações em Workshops ou Conferências internacionais tal como em
seminários no departamento. 

Trabalho na tese é realizado ao ritmo individual, com os resultados visíveis em cada fase da sua realização.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
The course committee in conjunction with the advisor ensures that Advanced Training is carried out in the first two years of study at an appropriate pace to the potential of each
individual student, ensuring the objectives proposed in each case.

Work hours assigned to seminars are used in the preparation and elaboration of presentations at international workshops or conferences as well as in department seminars.

Work on the thesis is done at the individual pace, with the results visible at each stage of its completion.

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem.
Em todos os casos, na Formação Avançada, nos Seminários e no trabalho de Tese, a direção do curso pode verificar objetivamente e de forma independentemente se os
resultados pedagógicos e científicos obtidos correspondem à avaliação do aluno.



10/12/2019 ACEF/1920/0026066 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=be92f2a7-80f6-dca7-dd1c-5da5fa9b68fe&formId=7da69cd3-640f-5fd4-94a5-5dc2fcbe9186&lang%5B%5D=pt&lang%5B%5D=en 7/42

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
In every case, the Advanced Training, the Seminars, as well as the Thesis work, the course committee can independently verify that the pedagogical and scientific results obtain
correspond to the student assessment.

2.4. Observações

2.4 Observações.
Nada a registar.

2.4 Observations.
Nothing to register.

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.
Nenad Manojlovic, Professor Associado -Diretor
Marco Arien Mackaaij, Professor Auxiliar
Nelson Gomes Rodrigues Antunes, Professor Auxiliar

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

Clara Maria Henrique Cordeiro Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Matemática e Estatística 100 Ficha submetida
Juan Carlos Sanchez Rodriguez Professor Auxiliar ou equivalente Doutor MATEMÁTICA 100 Ficha submetida
Daniel da Silva Graça Professor Auxiliar ou equivalente Doutor MATEMÁTICA 100 Ficha submetida
Diana Ferreira Rodelo Professor Auxiliar ou equivalente Doutor MATEMÁTICA 100 Ficha submetida
Nelson Gomes Rodrigues Antunes Professor Auxiliar ou equivalente Doutor MATEMÁTICA 100 Ficha submetida
Hermenegildo Augusto Vieira Borges de
Oliveira Professor Auxiliar ou equivalente Doutor MATEMÁTICA 100 Ficha submetida

Marco Ariën Mackaaij Professor Auxiliar ou equivalente Doutor MATEMÁTICA 100 Ficha submetida

Rafael Brigham Neves Ferreira Santos Professor Associado ou
equivalente Doutor MATEMÁTICA 100 Ficha submetida

Nenad Manojlović Professor Associado ou
equivalente Doutor FÍSICA 100 Ficha submetida

     900  
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<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.
9

3.4.1.2. Número total de ETI.
9

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: 9 100

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): 9 100

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 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 especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Teaching staff holding a PhD
and specialised in the fundamental areas of the study programme 8 88.888888888889 9

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 0 0 9
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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 9 100 9

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 9

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

Para apoio geral, a Faculdade tem o Gabinete de Apoio ao Estudante, composto por 3 trabalhadores, sendo que 1 deles trata exclusivamente de mestrados e doutoramentos.
Nos doutoramentos há também o apoio da secretaria do CC. A Faculdade também tem um Gabinete de Mobilidade com 1 Técnico Superior para apoiar os estudantes na área da
mobilidade (incoming e outgoing) e os cursos Erasmus Mundus. Os trabalhadores para apoio específico (ensino e investigação) são em n.º de 23 (7 Assistentes Operacionais, 6
Assistentes Técnicos e 10 Técnicos Superiores) e estão afetos aos Departamentos, que é o órgão que faz a gestão das unidades curriculares, por área científica, isto é,
independentemente do curso, pelo que todos partilham todos os cursos que funcionam na Faculdade, ainda que com funções diferenciadas.
O pessoal não docente exerce funções em regime de exclusividade.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
The Faculty has an administrative office for student support, composed of three workers. One is dedicated to the master and doctoral programs. The doctorates also have the
support of the CC Secretariat. The Faculty also has a mobility office with an administrative senior technician, to support students in the area of mobility (incoming and outgoing)
and Erasmus Mundus courses. Teaching and research are supported by 23 workers (7 operational assistants, 6 technical assistants and 10 senior technicians), with functions
and activities defined by the departments.
Staff work exclusively.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Mestre: 2 (1 Ciência e Tecnologia de Alimentos e 1 Arquitetura Paisagista)
Licenciado 9 (2 Biologia Marinha; 2 Química e 1 Eng Química; 1 Eng H ortofruticola ; 1 Tradução; 1 Eng Eletrotécnica; 1 Eng Física)
12º Ano-9
11º Ano-3
9º Ano-3
4º Ano-1

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
Master: 2 - (1 Food Science and Technology; 1 Landscape Architecture);
Bachelor-9 ( 2 Marine Biology; 2 Chemistry and Chemical;1 Enginee ring; 1 Garden and horticultural Eng; 1 translation; 1 Eng Electrical; 1 Eng Physics)
12º Year-9
11º Year-3
9º Year-3
4º Year-1



10/12/2019 ACEF/1920/0026066 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=be92f2a7-80f6-dca7-dd1c-5da5fa9b68fe&formId=7da69cd3-640f-5fd4-94a5-5dc2fcbe9186&lang%5B%5D=pt&lang%5B%5D=en 10/42

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

5.1.1. Total de estudantes inscritos. 
1

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 100
Feminino / Female 0

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 0
2º ano curricular 0
3º ano curricular 0
4º ano curricular 1
 1

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 4 0 4
N.º de candidatos / No. of candidates 0 0 0
N.º de colocados / No. of accepted candidates 0 0 0
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 0 0 0
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last accepted candidate 0 0 0
Nota média de entrada / Average entrance mark 0 0 0
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5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
Nada a registar

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
Nothing to register

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

2015/2016 - "Conhecimentos de Matemática dos Estudantes à Entrada do Ensino Superior de Ciências e Tecnologias: contributo para a definição de um perfil de
exigências"-12/05/2016-Muito Bom com Distinção e Louvor;
2016/2017 - NT;
2017/2018 - NT 

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). 
2015/2016 - "Conhecimentos de Matemática dos Estudantes à Entrada do Ensino Superior de Ciências e Tecnologias: contributo para a definição de um perfil de
exigências"-12/05/2016-Muito Bom com Distinção e Louvor;
2016/2017 - NT;
2017/2018 - NT

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares. 
Actualmente existe um aluno inscrito que já completou com sucesso a sua formação avançada.
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6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective curricular units. 
Currently, one student is enrolled and has successfully completed his advanced training.

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). 
DGEEC_DSEE_DEES_2018_Desemprego_Tbl022018_dez2018.xlsx

Não há registos de desemprego neste ciclo de estudos. Aliás os doutorados têm sido profissionais já com emprego, pelo que não há desemprego.

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). 
DGEEC_DSEE_DEES_2018_Desemprego_Tbl022018_dez2018.xlsx

There are no unemployment records in this cycle of studies. In fact, doctorates have been essentially professionals already in employment, so there is no unemployment.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
N/A

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
N/A

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

CAFELA - Centro de Análise Funcional, Estruturas Lineares e
Aplicações Bom IST 1 -

CAMGSD-Centro de Análise Matemática, Geometria e Sistemas
Dinâmicos Excelente IST 1 -

CEAUL - Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de
Lisboa Muito Bom Univ Lisboa 1 -

CMAFCIO - Centro de Matemática, Aplicações Fundamentais e
Investigação Operacional Muito Bom Univ Lisboa 1 -

CEMAT - Centro de Matemática Computacional e Estocástica Muito Bom Univ LIsboa 2 -

CMUC- Centro de Matemática da Universidade de Coimbra Excelente Univ
Coimbra 1 -

Grupo de Física-Matemática da Universidade de Lisboa - GMF-UL Muito Bom Univ Lisboa 1 -
IT-Instituto de Telecomunicações Muito Bom Univ

Coimbra
1 -
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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.

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/7da69cd3-640f-5fd4-94a5-5dc2fcbe9186
6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/7da69cd3-640f-5fd4-94a5-5dc2fcbe9186
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. 

Durante o período contemplado Juan Carlos Sanchez Rodriguez participou anualmente nas seguintes atividades de extensão universitária:

- Organização das Olimpíadas Concelhias da Matemática (OCAM), iniciativa anual do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do
Algarve;

- Formador da ação de formação “Ensino da Matemática na Ótica da Resolução de Problemas”, em paralelo com as acima mencionadas OCAM;

- Membro do júri de correção dos campeonatos de resolução de problemas: Sub 12 e Sub 14, também iniciativa do do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade do Algarve.

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. 

During the contemplated period Juan Carlos Sanchez Rodriguez participated annually in the following extension activities:

- Organization of the Councils Olympics in Mathematics (OCAM), an annual initiative of the Department of Mathematics, Faculty of Science and Technology, University of
Algarve;

- Instructor of the action “Teaching Mathematics in the Optics of Problem Solving”, in parallel with the above mentioned OCAM;

- Member of the jury to grade the problem-solving championships: Sub 12 and Sub 14, also an initiative of the Department of Mathematics of the Faculty of Science and
Technology of the University of Algarve.

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. 

- Quantização e Geometria Kahler PTDC/MAT-GEO/3319/2014; Instituição proponente: IST Univ. Lisboa; Membro: Nenad Manojlović; Financiamento: €117 000; Duração: de
4/4/2016 a 30/9/2019.
- Higher Structures and Applications PTDC/MAT-PUR/31089/2017; Instituição proponente: IST Univ. Lisboa; Membro: Marco Arien Mackaay; Financiamento: € 239 784; Duração:
de 1/7/2018 a 30/6/2021.
- Centro de Matemática, Aplicações Fundamentais e Investigação Operacional: projecto actual UID/MAT/04561/2019. Membro: Hermenegildo Borges de Oliveira.
- Acção COST "Quantum Structure of Spacetime" (MP 1405); Membro: Nenad Manojlović. 
- Proj. bi-lateral Portugal-Sérvia: Gravitação quântica e modelos quânticos integráveis; Membro: Nenad Manojlović; Financiamento: €8 000; Duração: de 22/06/2015 a 23/06/2017.

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. 

- Quantization and Kahler Geometry PTDC/MAT-GEO/3319/2014; Proponent Institution: IST Univ. Lisboa; Member: Nenad Manojlović; Funding: €117 000; Duration: from 4/4/2016
to 30/9/2019.

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/7da69cd3-640f-5fd4-94a5-5dc2fcbe9186
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/7da69cd3-640f-5fd4-94a5-5dc2fcbe9186
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- Higher Structures and Applications PTDC/MAT-PUR/31089/2017; Proponent Institution: IST Univ. Lisboa; Member: Marco Arien Mackaay; Funding: € 239 784; Duration: from
1/7/2018 to30/6/2021.
- CMAFIO Center: present project UID/MAT/04561/2019. Member: Hermenegildo Borges de Oliveira.
- COST Action "Quantum Structure of Spacetime" (MP 1405).
- Bilateral project Portugal - Serbia: Quantum gravity and quantum integrable models; Member: Nenad Manojlović; Funding: €8 000; Duration: from 22/06/2015 to 23/06/2017.

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 100
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 0
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) 11
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 0

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). 
1. Açao COST Estrutura quântica do espaço-tempo (MP1405) Investigador responsável da açao: Richard Szabo, Heriot- Watt University, UK; Investigador responsável da equipa
Portuguesa: Orfeu Bertolami, Universidade do Porto; Duração: de 30/04/2015 a 29/04/2019.
2. EIT Health-Call 2015 - Innovation Joint Implementation of Guidelines for Osteoarthritis in Western Europe (JIGSAW- E) -- 16016; Investigador responsável: Professor Krysia
Dziedzic, Research Institute for Primary Care & Health Sciences, University of Keele, UK; Duração: de 01/10/2016 a 31/12/2018.
3. Computação com dados infinitos CORDIS -- 731143 Instituição proponente: Siegen University; Instituição participante: University of the Algarve; Duração: de 01/04/2017 a
31/03/2021.

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
1. COST Action Quantum Structure of Spacetime (MP1405) Chair of the Action: Richard Szabo, Heriot-Watt University, UK; Chair of the Portuguese team: Orfeu Bertolami,
Universidade do Porto; Duration: from 30/04/2015 to 29/04/2019.
2. EIT Health-Call 2015 - Innovation Joint Implementation of Guidelines for Osteoarthritis in Western Europe (JIGSAW- E) -- 16016; Chair: Professor Krysia Dziedzic, Research
Institute for Primary Care & Health Sciences, University of Keele, UK; Duration: from 01/10/2016 a 31/12/2018.
3. Computing with Infinite Data CORDIS -- 731143 Chair Siegen University; Participating institution: University of the Algarve; Duration: from 01/04/2017 to 31/03/2021.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
Os docentes organizam regularmente workshops e conferências internacionais nas respectivos áreas de investigação de Matemática, trazendo especialistas mundiais para a
Universidade do Algarve.
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6.4. Eventual additional information on results.
The faculty regularly organize international workshops and conferences in the respective fields of research in Mathematics bringing worldwide experts to the University of the
Algarve.

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.

Sim

7.1.1. Hiperligação ao Manual da Qualidade.
https://www.ualg.pt/pt/content/documentos-7

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._Relatório de Anual 2018-2019 - Dout Mat.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. 

<sem resposta>

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. 

<no answer>

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. 
<sem resposta>

7.2.2. Structure(s) and job role of person(s) responsible for implementing the quality assurance mechanisms of the study programmes. 
<no answer>

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

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

https://www.ualg.pt/pt/content/documentos-7
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/7da69cd3-640f-5fd4-94a5-5dc2fcbe9186/questionId/c32cb0d2-d4a0-88c9-8b5a-5da6f40210bd
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<no answer>

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.
<sem resposta>

7.2.4. Procedures for the assessment of non-academic staff performance and measures for their continuous updating and professional development.
<no answer>

7.2.5. Forma de prestação de informação pública sobre o ciclo de estudos.
<sem resposta>

7.2.5. Means of providing public information on the study programme.
<no answer>

7.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
<sem resposta>

7.2.6. Other assessment/accreditation activities over the last 5 years.
<no answer>

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 
Este ciclo de estudos possui uma equipa de especialistas em matemática pura e aplicada, com competência para supervisionar alunos em áreas relevantes da matemática.

Os membros da equipa pertencem a centros de investigação com classificações de Muito Bom e Excelente com contactos e colaborações internacionais.

Os docentes envolvidos são activos em áreas actuais de investigação com publicações regulares podendo oferecer temas de tese revelantes.

8.1.1. Strengths 
The professors of this cycle of study are experts in pure and applied mathematics, with competence to supervise students in relevant areas of mathematics.

Team faculty members belong to research centers rated Very Good and Excellent with international contacts and collaborations.

The faculty involved in this program are active in current research areas with regular publications and may offer relevant thesis themes.
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8.1.2. Pontos fracos 
O número reduzido de alunos inscritos nos últimos anos.

8.1.2. Weaknesses 
The small number of students enrolled in recent years.

8.1.3. Oportunidades 
A aposta no ensino à distância, como forma de atrair alunos em território nacional e Internacional, sendo actualmente um desígnio da Universidade do Algarve.

8.1.3. Opportunities 
The focus on distance learning, as a way to attract both national and international students, is currently a design of the University of Algarve.

8.1.4. Constrangimentos 
A dificuldade em obter financiamento para bolsas de doutoramento.

8.1.4. Threats 
The difficulty in obtaining funding for doctoral scholarships.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
A adoção de um modelo de ensino à distância, utilizando a plataforma de e-learning da Universidade do Algarve. 

Reestruturação do plano estudo, com introdução de unidades curriculares (UCs) em diferentes áreas da matemática, o que permitirá também a implementação do modelo de
ensino.

8.2.1. Improvement measure 
The adoption of a distance learning model using the e-learning platform of the University of Algarve.

Restructuring of the study plan, with the introduction of curricular units (UCs) in different areas of mathematics which will allow the implementation of the teaching model.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
A proposta de melhoria será implementado imediatamente após acreditação.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
The improvement proposal will be implemented immediately upon certification.

8.1.3. Indicadores de implementação 
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Número de alunos inscritos e de teses concluídas.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
The number of students enrolled and theses completed.

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

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
A adoção de um modelo de ensino à distância irá permitir aumentar o recrutamento a nível nacional, incluindo mestres na área de Matemática, ou nas áreas afins, já inseridos
no mercado de trabalho, com constrangimentos em prosseguir os seus estudos de pós-graduação. Consideramos que a periferia da Universidade do Algarve tem sido uma das
causas do reduzido número de alunos. Este modelo de ensino permitirá ainda recrutar alunos dos países de língua oficial portuguesa, pelos quais a direção de curso tem sido
contactada (Brasil, Angola e Moçambique) mas que, por não terem capacidade financeira para suportar os custos de deslocação e instalação, não podem prosseguir os seus
estudos no estrangeiro. A maioria destes alunos já são docentes universitários que ainda não completaram a sua formação académica, não existindo nos seus países de
origem ou em número suficiente, programas de doutoramento. Por outro lado, o primeiro ciclo em Matemática Aplicada à Economia e Gestão na Universidade do Algarve, com
os primeiros licenciados no final do decorrente ano letivo, poderá aumentar o recrutamento de estudantes de doutoramento num futuro próximo. Por último, a possibilidade de
o doutoramento poder funcionar em língua inglesa, permitirá captar alunos de qualquer parte do mundo. O modelo de ensino à distância já existe na Universidade do Algarve
ao nível do segundo ciclo, com uma plataforma de e-learning que assegura a alteração pretendida. É ainda de referir que o ensino à distância é atualmente um dos desígnio da
UAlg.

A parte curricular no plano de estudos vigente não especificava UCs, não se adequando com os doutoramentos em matemática existentes em Portugal. Para tal, foram criadas
5 UCs com 7.5 ECTS cada, nas áreas fundamentais de análise, álgebra, probabilidades e estatística e computação. Esta divisão corresponde às áreas de investigação dos
docentes envolvidos na proposta de restruturação do ciclo de estudos. As UCs propostas têm por objetivos oferecer bases sólidas em vários tópicos da área de matemática e
uniformizar os diferentes conhecimentos dos alunos. Existem ainda três UCs de opção para que alunos possam adquirir conhecimentos essenciais na área da tese de
doutoramento. 

Após aprovação na formação avançada cada aluno é submetido a três exames de qualificação, a serem definidos pela comissão de curso e o aluno. Os alunos aprovados nos
exames de qualificação são admitidos à fase de trabalhos de tese. O exame realiza-se em regime presencial uma vez por ano. Os alunos aprovados no exame são admitidos à
fase de trabalhos de tese. Os alunos que não tiverem aprovação podem requerer um certificado de pós-graduação e repetir o exame no ano letivos seguinte. Esta medida
pretende assegurar a qualidade e o número de dissertações concluídas dentro do prazo. É ainda fortemente desejado que, na altura da entrega da tese, o aluno tenha pelo
menos um artigo publicado numa revista indexada nas principais bases de dados.

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
The adoption of e-learning as a teaching model will increase recruitment at the national level, including holders of MSc in Mathematics or related fields already employed, with
constraints in pursuing their postgraduate studies. We consider that the peripheral location of the University of the Algarve has been one of the causes of the reduced number
of students in this Ph.D. program. This teaching model will also allow students from Portuguese-speaking countries (Brazil, Angola, and Mozambique) to be recruited. In the
past, some of them have already contacted the Program direction, but as they did not have the financial support to cover the travel and installation costs, they could not afford
studies abroad. Most of these students are already university teachers who have not yet completed their academic education, as there are not enough doctorate programs in
their home countries. On the other hand, the first cycle in Mathematics Applied to Economy and Management at the University of Algarve, with the first graduates at the end of
the current school year, could increase the recruitment base for this program in the near future. Finally, the possibility that the doctorate can work in English, will allow
worldwide recruitment students. The e-learning model already exists at the University of the Algarve at the second cycle level, with an e-learning platform already implemented.
It should also be noted that e-learning is currently one of the objectives of the UAlg.

The curriculum part of the current syllabus did not specify curricular units and did not fit the existing Ph.D. programs in mathematics in Portugal. To this end, 5 UCs with 7.5
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ECTS each were created in the fundamental areas of analysis, algebra, probabilities and statistics and computation. This division corresponds to the research areas of the staff
members allocated to this Ph.D. program. The proposed curricular unites aim to provide a solid foundation in some areas of mathematics in order to standardize students'
knowledge. There are also three option curricular unites for students to acquire essential knowledge in the area relevant for their doctoral thesis.

After passing the advanced training each student undergoes three qualifying exams, to be selected by the course committee and the student. Students who pass the qualifying
exams are admitted to the thesis work phase. The exam takes place once a year and it is in presential teaching modality. Students who do not pass may obtain a postgraduate
certificate and retake the exam in the following school year. This measure aims to ensure the quality and number of dissertations completed on time. It is also strongly desired
that, at the time of submission of the thesis, the student has at least one article published in a journal indexed in the main databases.

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

9.2. Não se aplica

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Não se aplica

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
Does not apply

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
Matemática / Mathematics MAT / MAT 240 0
(1 Item)  240 0  

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos - - 1.ºano/1.º semestre

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:
1.ºano/1.º semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
1st year / 1st semester
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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)
Introdução à Teoria de Representações / Introduction to Representation
Theory MAT Semestral/Semiannual 210 T - 60 7.5 Obrigatória /

Compulsory

Equações Diferenciais / Differential Equations MAT Semestral/Semiannual 210 T - 60 7.5 Obrigatória /
Compulsory

Complementos de Probabilidades e Processos Estocásticos /Topics of
Probability and Stochastic Processes MAT Semestral/Semiannual 210 T - 60 7.5 Obrigatória /

Compulsory
Opção I / Option I MAT Semestral/Semiannual 210 T - 60 7.5 Optativa / Optional
(4 Items)       

9.3. Plano de estudos - - 1.º ano/2.º semestre

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:
1.º ano/2.º semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
1st year / 2nd semester

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)

Análise Complexa / Complex Analysis MAT Semestral/Semiannual 210 T - 60 7.5 Obrigatória /
Compulsory

Teoria da Computabilidade e da Complexidade Computacional / Computability
Theory and Computational Complexity MAT Semestral/Semiannual 210 T - 60 7.5 Obrigatória /

Compulsory
Opção II / Option II MAT Semestral/Semiannual 210 T - 60 7.5 Optativa / Optional
Opção III / Option III MAT Semestral/Semiannual 210 T - 60 7.5 Optativa / Optional
(4 Items)       
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9.3. Plano de estudos - - 2.º ano

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:
2.º ano

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
2nd year

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)
Tese / Thesis MAT Anual /Annual 1680 OT - 120 60
(1 Item)       

9.3. Plano de estudos - - 3.º ano

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:
3.º ano

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
3rd year

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)
Tese / Thesis MAT Anual / Annual 1680 OT - 120 60
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(1 Item)       

9.3. Plano de estudos - - 4.º ano

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:
4.º ano

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
4th year

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)
Tese / Thesis MAT Anual / Annual 1680 OT - 120 60
(1 Item)       

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II - Introdução à Teoria de Representações

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Introdução à Teoria de Representações

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Introduction to Representation Theory

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
MAT

9.4.1.3. Duração:
Semestral / Semiannual
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9.4.1.4. Horas de trabalho:
210

9.4.1.5. Horas de contacto:
60 T

9.4.1.6. ECTS:
7.5

9.4.1.7. Observações:
Obrigatória

9.4.1.7. Observations:
Compulsory

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Marco Arien Mackaay

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Após concluir esta unidade curricular, os alunos deverão: 
• ter adquirido os conhecimentos fundamentais da teoria de representações de álgebras de dimensão finita;
• conseguir resolver exercícios desafiantes nesta área; 
• estar preparados para estudar conceitos mais avançados nesta área, tais como grupos e álgebras de Lie e as suas 
representações, grupos quânticos e as suas representações, álgebra homológica. 

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of this curricular unit, students should: 
• have acquired the basic knowledge of the representation theory of finite-dimensional algebras.
• be able to solve challenging exercises in this field; 
• be prepared to study more advanced topics in this field, such as Lie groups, Lie algebras and their representations, quantum 
groups and their representations, homological algebra.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Noções básicas
Álgebras associativas e homomorfismos 
Subálgebras, ideais e quocientes 
Álgebras de grupo 
Álgebras tensoriais e exteriores 
Apresentações de álgebras por geradores e relações
Aljavas e álgebras de caminhos
A soma direta e o produto tensorial de álgebras 
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Representações e morfismos
Subrepresentações e quocientes

2. Representações de álgebras de dimensão finita
A soma direta e representações indecomponíveis 
Representações irredutíveis e o Lema de Schur
O radical, álgebras simples e semisimples 
O Teorema de Artin-Wedderburn
Caracteres de representações
Filtrações e o Teorema de Jordan-Hölder
O Teorema de Krull-Schmidt 

3. Representações de grupos finitos
O Teorema de Maschke 
A dualidade e o produto tensorial 
A teoria de caracteres de grupos
Representações unitárias 
Representações induzidas
Reciprocidade de Frobenius 
As representações dos grupos simétricos
Outros tópicos (opcionais)

9.4.5. Syllabus:
1. The basics
Associative algebras and homomorphisms
Subalgebras, ideals and quotients
Group algebras
Tensor and exterior algebras 
Presentations of algebras by generators and relations
Quivers and path algebras
Direct sum and tensor product of algebras 
Representations and morphisms
Subrepresentations and quotients

2. Representations of finite-dimensional algebras
Direct sums and indecomposable representations 
Irreducible representations and Schur’s lemma
Jacobson’s radical, simple and semisimple algebras 
The Artin-Wedderburn Theorem
Characters of representations
Filtrations and the Jordan-Hölder Theorem
The Krull-Schmidt Theorem
3. Representations of finite groups
Maschke’s Theorem
Duality and tensor product
The theory of group characters
Unitary representations
Induced representations
Frobenius reciprocity 
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Representations of the symmetric groups
Other topics (optional)

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos programáticos foram escolhidos para fornecer os conhecimentos fundamentais de teoria de representações tendo em vista os Objetivos de Aprendizagem
propostos.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The Syllabus is chosen to provide fundamental knowledge of Representation Theory in view of the proposed Learning Objectives.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta UC será dada em regime de e-learning. Assim sendo, semanalmente será disponibilizado material equivalente a 4h de aulas teóricas. Serão organizados fóruns de
discussão duas vezes por semana. 

A avaliação contínua será realizada através da resolução de fichas disponibilizadas semanalmente e fóruns de perguntas e respostas após a conclusão de cada capítulo. Nota
de doze valores, ou superior, na avaliação contínua dispensa o exame final.

Avaliação por exame final será realizada para cada aluno que não seja dispensado pela avaliação contínua.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This curricular unit will be given on an e-learning basis. Every week, material equivalent to 4 hours of theoretical classes will be available. Discussion forums will be organized
twice a week.

Continuous assessment will be carried out through the resolution of weekly problem sheets and Q&A forums after the conclusion of each chapter. A grade of twelve or higher in
the continuous assessment does not require the final exam.

Assessment by final exam will be performed for each student not waived through the continuous assessment.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
O material disponibilizado semanalmente incluirá demonstrações de resultados fundamentais, acompanhados com exemplos ilustrativos, visando a obtenção de bases sólidas
em tópicos de teoria de representações.

As fichas de trabalho independente têm como base os conteúdos programáticos das aulas teóricas e visam consolidar os conhecimentos adquiridos.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Weekly material will include demonstrations of the key theorems, accompanied by illustrative examples, to gain a solid background in Representation Theory.

The worksheets for the independent study are based on the syllabus and aim to consolidate the theoretical knowledge.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Adkins, W. A. e Weintraub, S. H. Algebra – An Approach via Module Theory. Graduate Texts in Mathematics, Springer-Verlag, 1992
Benson, D. J. Representations and cohomology: basic representation theory of finite groups and associative algebras. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
Etingof, P., Golberg, O., Hensel, S., Liu, T., Schwendner, A., Vaintrob, D. and Yudovina, E. with historical interludes by Gerovitch, S. Introduction to representation theory.
American Mathematical Society, 2011.
Fulton, W. and Harris, J. Representation theory: a first course. Graduate Texts in Mathematics, Springer, 1991.
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Anexo II - Equações Diferenciais

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Equações Diferenciais

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Differential Equations

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
MAT

9.4.1.3. Duração:
Semestral / Semiannual

9.4.1.4. Horas de trabalho:
210

9.4.1.5. Horas de contacto:
60 T

9.4.1.6. ECTS:
7.5

9.4.1.7. Observações:
Obrigatória

9.4.1.7. Observations:
Compulsory

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Hermenegildo Augusto Vieira Borges de Oliveira

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):
Proporcionar uma formação avançada na teoria das equações diferenciais parciais (EDPs), completando a formação na área de equações diferenciais. Pretende-se realizar o
estudo da teoria fundamental das equações diferenciais parciais, ilustrando a sua aplicação na resolução de problemas concretos da Física, Biologia e Economia.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
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To provide advanced training in the theory of partial differential equations (PDEs), completing the training in the area of differential equations. It is intended to study the
fundamental theory of partial differential equations, illustrating their applications in solving concrete problems of Physics, Biology, and Economics.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Teoria das Equações Diferenciais Ordinárias 
Teoremas de existência
Teoremas de unicidade
Prolongamento de soluções
Dependência das condições iniciais

2. Introdução às Equações Diferenciais Parciais 
Exemplos e motivação
Classificação de EDPs
Problemas bem-postos
Solução fundamental
Método das caraterísticas
Métodos de energia

3. Equações Diferenciais Lineares
Equação do transporte
Equação de Laplace
Equação do calor
Equação das ondas

4. Teoria das Equações Diferenciais Lineares
Solução fraca
Espaços de Sobolev: breve introdução
Teorema de Lax-Milgram
Valores próprios e funções próprias
Aproximações de Galerkin

9.4.5. Syllabus:
1. Theory of Ordinary Differential Equations 
Existence theorems
Uniqueness theorems
Prolongation of solutions
Dependence on initial conditions

2. Introduction to Partial Differential Equations
Examples and motivation
Classification of PDEs
Well-posed problems
Fundamental solution
Characteristics method
Energy method

3. Linear Differential Equations
Transport equation
Laplace equation
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Heat equation 
Wave equation

4. Theory of Linear Differential Equations
Weak solutions
Sobolev spaces: a short introduction
Lax-Milgram theorem
Eigenvalues and eigenvectors
Galerkin approximations 

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos programáticos foram escolhidos para fornecer os conhecimentos fundamentais da teoria das equações diferenciais parciais tendo em vista os Objetivos de
Aprendizagem propostos.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The Syllabus is chosen to provide fundamental knowledge of Differential Equations in view of the proposed Learning Objectives.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta UC será dada em regime de e-learning. Assim sendo, semanalmente será disponibilizado material equivalente a 4h de aulas teóricas. Serão organizados fóruns de
discussão duas vezes por semana. 

A avaliação contínua será realizada através da resolução de fichas disponibilizadas semanalmente e fóruns de perguntas e respostas após a conclusão de cada capítulo. Nota
de doze valores, ou superior, na avaliação contínua dispensa o exame final.

Avaliação por exame final será realizada para cada aluno que não seja dispensado pela avaliação contínua.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This curricular unit will be given on an e-learning basis. Every week, material equivalent to 4 hours of theoretical classes will be available. Discussion forums will be organized
twice a week.

Continuous assessment will be carried out through the resolution of weekly problem sheets and Q&A forums after the conclusion of each chapter. A grade of twelve or higher in
the continuous assessment does not require the final exam.

Assessment by final exam will be performed for each student not waived through the continuous assessment.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
O material disponibilizado semanalmente incluirá demonstrações de resultados fundamentais, acompanhados com exemplos ilustrativos, visando a obtenção de bases sólidas
em tópicos de Equações Diferenciais.

As fichas de trabalho independente têm como base os conteúdos programáticos das aulas teóricas e visam consolidar os conhecimentos adquiridos.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Weekly material will include demonstrations of the key theorems, accompanied by illustrative examples, to gain a solid background in Differential Equations.

The worksheets for the independent study are based on the syllabus and aim to consolidate the theoretical knowledge.
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9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
R.P. Agarwal, D. O’Regan: An Introduction to Ordinary Differential Equations, Springer (2000).
L.C. Evans: Partial Differential Equations. American Mathematical Society (2010).
G.B. Folland: Introduction to Partial Differential Equations. Princeton University Press (1983).
S. Salsa: Partial Differential Equations in Action – From Modelling to Theory, Springer (2015).

Anexo II - Complementos de Probabilidades e Processos Estocásticos

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Complementos de Probabilidades e Processos Estocásticos

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Topics of Probability and Stochastic Processes

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
MAT

9.4.1.3. Duração:
Semestral / Semiannual

9.4.1.4. Horas de trabalho:
210

9.4.1.5. Horas de contacto:
60 T

9.4.1.6. ECTS:
7.5

9.4.1.7. Observações:
Obrigatória

9.4.1.7. Observations:
Compulsory

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Nelson Gomes Rodrigues Antunes

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>
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9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aquisição de conceitos avançados de probabilidades e de modelação e análise de processos estocásticos.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Obtaining advanced concepts of probability and modeling and analysis of stochastic processes.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Vectores aleatórios 
Propriedades dos valores esperados
Teoremas limite
Processos de Poisson
Cadeias de Markov 
Movimento Browniano

9.4.5. Syllabus:
Random vectors
Properties of expected values
Limit theorems
Poisson process
Markov chains
Brownian motion

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos programáticos foram selecionados de forma a fornecer conhecimentos avançados em probabilidades e conhecimentos fundamentais em processos
estocásticos, tendo em vista os objetivos de aprendizagem propostos.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus was selected to provide advanced knowledge in probabilities and fundamental knowledge in stochastic processes, in view of the proposed learning objectives.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta UC será dada em regime de e-learning. Assim sendo, semanalmente será disponibilizado material equivalente a 4h de aulas teóricas. Serão organizados fóruns de
discussão duas vezes por semana. 

A avaliação contínua será realizada através da resolução de fichas disponibilizadas semanalmente e fóruns de perguntas e respostas após a conclusão de cada capítulo. Nota
de doze valores, ou superior, na avaliação contínua dispensa o exame final.
Avaliação por exame final será realizada para cada aluno que não seja dispensado pela avaliação contínua.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This curricular unit will be given on an e-learning basis. Every week, material equivalent to 4 hours of theoretical classes will be available. Discussion forums will be organized
twice a week.

Continuous assessment will be carried out through the resolution of weekly problem sheets and Q&A forums after the conclusion of each chapter. A grade of twelve or higher in
the continuous assessment does not require the final exam.

Assessment by final exam will be performed for each student not waived through the continuous assessment.
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9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
O material disponibilizado semanalmente incluirá demonstrações de resultados fundamentais, acompanhados com exemplos ilustrativos, visando a obtenção de bases sólidas
em tópicos de Probabilidades e Processos Estocásticos.

As fichas de trabalho independente têm como base os conteúdos teóricos e visam consolidar os conhecimentos adquiridos.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Weekly material will include demonstrations of the key theorems, accompanied by illustrative examples, to gain a solid background in Probability and Stochastic Processes.

The worksheets for the independent study are based on the syllabus and aim to consolidate the theoretical knowledge.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Ross, Sheldon M. (2014). A first course in Probability (9th edition). Pearson
Ross, Sheldon M. (2014) Introduction to Probability Models, 11th edition, Academic Press, New York. 
Kulkarni, V. G. (2009). Modeling and Analysis of Stochastic Systems, 2nd Edition, Chapman & Hall/CRC.

Anexo II - Opção I

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Opção I

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Option I

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>
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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:
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<sem resposta>

Anexo II - Análise Complexa

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Análise Complexa

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Complex Analysis

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
MAT

9.4.1.3. Duração:
Semestral / Semiannual

9.4.1.4. Horas de trabalho:
210

9.4.1.5. Horas de contacto:
60 T

9.4.1.6. ECTS:
7.5

9.4.1.7. Observações:
Obrigatória

9.4.1.7. Observations:
Compulsory

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Nenad Manojlović

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):
Esta unidade curricular (UC) deve fornecer formação avançada sobre tópicos fundamentais em Análise Complexa em uma variável. Começando pelos aspetos topológicos e
algébricos da esfera de Riemann, estudando propriedades relevantes das funções holomorfas e meromorfas, esta UC também abrange resultados fundamentais do
prolongamento analítica. Os alunos devem dominar a teoria de Weierstrass tal como a teoria de Euler das funções elípticas.
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9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This curricular unit should provide advanced training on fundamental topics in Complex Analysis in one variable. Starting from topological and algebraic aspects of the
Riemann sphere, studding relevant properties of holomorphic and meromorphic functions, it also covers fundamental results on analytic continuation. Students should master
both the Weierstrass as well as the Euler theory of elliptic functions.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Esfera de Riemann
Transformação de Möbius
Funções holomorfas
Funções harmónicas 
Funções meromorfas
Representação de funções inteiras e meromorfas 
Prolongamento analítico
Funções elípticas

9.4.5. Syllabus:
The Riemann sphere
Möbius Transformation
Holomorphic functions
Harmonic functions
Meromorphic functions
Representation of entire and meromorphic functions
Analytic continuation
Elliptic functions

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos programáticos foram escolhidos para fornecer os conhecimentos fundamentais de Análise Complexa tendo em vista os Objetivos de Aprendizagem propostos.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The Syllabus is chosen to provide advanced knowledge of Complex Analysis in one variable in view of the proposed Learning Objectives.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta UC será dada em regime de e-learning. Assim sendo, semanalmente será disponibilizado material equivalente a 4h de aulas teóricas. Serão organizados fóruns de
discussão duas vezes por semana. 

A avaliação contínua será realizada através da resolução de fichas disponibilizadas semanalmente e fóruns de perguntas e respostas após a conclusão de cada capítulo. Nota
de doze valores, ou superior, na avaliação contínua dispensa o exame final.

Avaliação por exame final será realizada para cada aluno que não seja dispensado pela avaliação contínua.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This curricular unit will be given on an e-learning basis. Every week, material equivalent to 4 hours of theoretical classes will be available. Discussion forums will be organized
twice a week.

Continuous assessment will be carried out through the resolution of weekly problem sheets and Q&A forums after the conclusion of each chapter. A grade of twelve or higher in



10/12/2019 ACEF/1920/0026066 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=be92f2a7-80f6-dca7-dd1c-5da5fa9b68fe&formId=7da69cd3-640f-5fd4-94a5-5dc2fcbe9186&lang%5B%5D=pt&lang%5B%5D=en 35/42

the continuous assessment does not require the final exam.

Assessment by final exam will be performed for each student not waived through the continuous assessment.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
O material disponibilizado semanalmente incluirá demonstrações de resultados fundamentais, acompanhados com exemplos ilustrativos, visando a obtenção de bases sólidas
em tópicos de Análise Complexa.

As fichas de trabalho independente têm como base os conteúdos teóricos e visam consolidar os conhecimentos adquiridos.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Weekly material will include demonstrations of the key theorems, accompanied by illustrative examples, to gain a solid background in Complex Analysis.

The worksheets for the independent study are based on the syllabus and aim to consolidate the theoretical knowledge.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
L. Barreira, Análise Complexa e Equações Diferenciais, IST Press, 2009.
Luís T. Magalhães, Análise Complexa de Funções de uma Variável e Aplicações, IST Press, 2004.
N. B. Providência, Análise Complexa, Gradiva 2009.
H. A. Priestley, Introduction to Complex Analysis, Second edition, Oxford University Press 2011.
E. Freitag and R. Busam, Complex Analysis, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009.

Anexo II - Teoria da Computabilidade e da Complexidade Computacional

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Teoria da Computabilidade e da Complexidade Computacional

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Computability Theory and Computational Complexity

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
MAT

9.4.1.3. Duração:
Semestral / Semiannual

9.4.1.4. Horas de trabalho:
210

9.4.1.5. Horas de contacto:
60 T

9.4.1.6. ECTS:
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7.5

9.4.1.7. Observações:
Obrigatória

9.4.1.7. Observations:
Compulsory

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Daniel da Silva Graça

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):
Após concluir esta unidade curricular, os alunos deverão ser capazes de: 
• Discutir o conceito de função computável.
• Definir conjuntos recursivos e recursivamente enumeráveis.
• Explicar o que são problemas não-computáveis e utilizar técnicas como a redutibilidade para mostrar que um problema é 
não-computável. 
• Definir as classes P e NP e discutir a importância do problema "P=NP?". 
• Definir outras classes de complexidade tais como PSPACE, EXPTIME e BPP.

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

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Teoria da computabilidade:
A máquina de Turing como modelo de computação
Computabilidade de funções
Decidibilidade e semidecidibilidade de conjuntos
Universalidade
Utilização de outros modelos de computação e a Tese de Church-Turing
Não-computabilidade
m-redutibilidade
Computabilidade relativa e graus

2. Complexidade computacional: 
Computação com recursos limitados no espaço e no tempo
As classes de complexidade P, NP, PSPACE e EXPTIME 
Redução em tempo polinomial
Conjuntos NP-completos e o teorema de Cook-Levin
Conjuntos PSPACE-completos
A hierarquia polinomial
Computação com circuitos booleanos
Classes de complexidade probabilísticas e quânticas
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9.4.5. Syllabus:
1. Computability theory:
The Turing machine as a computation model
Computability of functions
Decidability and semidecidability of sets
Universality
Use of other models of computation and the Church-Turing thesis
Non-computability
Many-one reducibility
Relative computability and degrees

2. Computational complexity: 
Computation with bounded resources (time, space)
The complexity classes P, NP, PSPACE e EXPTIME 
Polynomial-time reduction
NP-complete sets and the Cook-Levin theorem
PSPACE-complete sets
The polynomial hierarchy 
Computation with boolean circuits
Probabilistic and quantum complexity classes

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos programáticos foram escolhidos para fornecer os conhecimentos fundamentais de teoria da computação tendo em vista os Objetivos de Aprendizagem
propostos.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The Syllabus is chosen to provide fundamental knowledge of the Computability Theory and Computational Complexity in view of the proposed Learning Objectives.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta UC será dada em regime de e-learning. Assim sendo, semanalmente será disponibilizado material equivalente a 4h de aulas teóricas. Serão organizados fóruns de
discussão duas vezes por semana. 

A avaliação contínua será realizada através da resolução de fichas disponibilizadas semanalmente e fóruns de perguntas e respostas após a conclusão de cada capítulo. Nota
de doze valores, ou superior, na avaliação contínua dispensa o exame final.

Avaliação por exame final será realizada para cada aluno que não seja dispensado pela avaliação contínua.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This curricular unit will be given on an e-learning basis. Every week, material equivalent to 4 hours of theoretical classes will be available. Discussion forums will be organized
twice a week.

Continuous assessment will be carried out through the resolution of weekly problem sheets and Q&A forums after the conclusion of each chapter. A grade of twelve or higher in
the continuous assessment does not require the final exam.

Assessment by final exam will be performed for each student not waived through the continuous assessment.
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9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
O material disponibilizado semanalmente incluirá demonstrações de resultados fundamentais, acompanhados com exemplos ilustrativos, visando a obtenção de bases sólidas
em tópicos da teoria da computação.

As fichas de trabalho independente têm como base os conteúdos programáticos das aulas teóricas e visam consolidar os conhecimentos adquiridos.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Weekly material will include demonstrations of the key theorems, accompanied by illustrative examples, to gain a solid background in Computability Theory and Computational
Complexity.

The worksheets for the independent study are based on the syllabus and aim to consolidate the theoretical knowledge.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
A. Sernadas, C. Sernadas, J. Rasga, and J. Ramos. A Mathematical Primer on Computability, College Publications, 2018.
S. Arora and B. Barak. Computational Complexity, Cambridge University Press, 2009. 
M. Sipser. Introduction to the Theory of Computation, 3rd edition, Cengage Learning, 2012.

Anexo II - Opção II

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Opção II

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Option II

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>
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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:
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<sem resposta>

Anexo II - Opção III

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Opção III

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Option III

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>
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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>

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>
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