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ESTUDO DAS DISCIPLINAS DE INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA NAS ENGENHARIAS 
 

Resumo: 

A apresentação de um referencial de plano de estudos para as disciplinas de Introdução à 

Informática nas Engenharias (IIE) é o objectivo geral deste trabalho.  

 
Existem vários e importantes factores que interferem directamente com o sistema educativo 

e que constituíram um forte incentivo para a sua realização. Vive-se numa altura de 

profundas reformas do próprio sistema, quer a nível Internacional – consequência da 

aplicação das recomendações decorrentes do Processo de Bolonha – quer ao nível Nacional, 

através das reformas no ensino secundário e no ensino superior, decorrentes de várias e 

recentes alterações dos diferentes diplomas que os regulam. 

 
O estudo das IIE reflecte o resultado de diversas abordagens: – a engenharia, a tecnologia, 

as tecnologias da informação (TI), o estudo e análise dos factores que mais têm contribuído 

para as mudanças sentidas no ensino da engenharia em geral e nas Tecnologias de 

Informação em particular, assim como o estudo dos programas de acreditação das 

instituições responsáveis pelos cursos de engenharia de diversos países e as recomendações 

daí resultantes, relativas às TI, que possibilitaram definir o perfil do moderno engenheiro. 

 
O estudo e análise dos programas da disciplina de Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) leccionada no ensino secundário, o conhecimento dos seus resultados de 

aprendizagem e das competências desenvolvidas nos estudantes nesse ramo de ensino 

permitiu ligar as TIC com as IIE. 

 
O estudo dos curricula das IIE em universidades de referência permitiu o seu 

conhecimento, os temas a leccionar e a sua importância no contexto dos cursos de 

engenharia em que se integram. Saber o que os outros fazem é importante para se poder 

fazer tão bem ou melhor. 

 
Este trabalho conduziu-nos à apresentação de um referencial de plano de estudos das IIE 

onde se definem as competências a desenvolver, programas para as IIE que incluem os 

resultados de aprendizagem pretendidos, os conteúdos a leccionar, sugestões metodológicas 

a implementar e orientações curriculares e modelos de ensino a esse estudo associadas. 

Apresenta-se também uma proposta referencial final para as IIE, com as disciplinas a 

leccionar, os créditos a atribuir para os temas a abordar de modo a constituir uma 

referência para leccionação das IIE e ajustando-se no perfil do moderno engenheiro. 

 
 
 
 
Palavras-chave: Educação em Engenharia, Engenharia e Tecnologia, Computadores e 

Engenharia, Introdução à Informática, Competências em Tecnologias de Informação. 
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STUDY OF INTRODUCTION TO INFORMATICS IN ENGINEERING COURSES 

 

Abstract: 
 
The presentation of a study plan proposal of Introduction to Informatic in engineering (IIE) 

courses is the aim of this work.  
 
Nowadays there are several and very important factors that directly interfere with the 

educational system and that are highly motivating for the fulfilment of this work. On the 

one hand we are facing great reforms within the educational system itself, not only at 

international level – as a consequence of the implementation of the Bologne Process 

recommendations – but also in our country, due to curricula alterations in the high school, 

as well as in university, within the several and latest alterations of the different diplomas 

which regulate them. 
 
The study of the IIE reflects the result of the different approaches: – engineering, 

technology, Information Technologies (IT), the study and analysis of the factors that have 

most contributed to the changes operated in the teaching of the engineering and particulary 

in the IT education, the study of Accreditation Standards and Procedures for Engineering 

Programmes in different countries and the recommendations about IT, that made possible 

the definition of the modern engineer profile. 

 
The study and analysis of the programmes of the Information Technologies and 

Communication (ITC) subjects taught in high school, the awareness of its learning results 

and of the developed skills in the students has allowed to connect the ITC with IIE. 
 
The study of the curricula of the IIE in reference universities has allowed its knowledge, 

the themes to teach and its importance in the context of the engineering graduations that 

they integrate. Knowing what the others are doing is important to do as well or better. 
 
This work brought us to the presentation of a study plan proposal of IIE where the 

developing competences are defined as well as programming proposals to the IIE that 

include the results of the desired learning results and the contents to teach and where 

methodology suggestions to implement are presented and curricular orientations and 

teaching models associated to the study. We also present a final proposal to the IIE, with 

the courses to teach, the credits to attribute to the themes to approach so as to constitute a 

reference for the IIE teaching, adjusting itself to the modern engineer profile. 

 
 
 
 
Key Words: Engineering Education, Engineering and technology, Computers and 

Engineering, Introduction to Informatic, Information and Technological Skills. 
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Capítulo I  

Introdução 
A necessidade de se estabelecer um conjunto de orientações para a leccionação das 

disciplinas de Introdução à Informática nas Engenharias (IIE), é uma necessidade 

sentida, resultante da dificuldade e da ausência de orientações sentida pelos 

docentes na sua leccionação. 

 

1 Formulação do Problema 

O estudo das disciplinas de IIE é um problema oportuno e actual. Numa altura de 

profundas reformas quer no ensino secundário, iniciadas no ano lectivo de 2004 – 

2005, com a introdução obrigatória em todos os seus cursos da disciplina de 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e as alterações curriculares daí 

decorrentes, quer no ensino superior, com as recentes reformas de diplomas que o 

regulam1, consequências da necessidade sentida na melhoria do sistema de ensino 

não só a nível Nacional como Internacional (especialmente resultantes das 

directivas emanadas do Processo de Bolonha2). 

 

Na sequência dessas reformas, surge a possibilidade de estabelecer uma ligação 

entre o ensino secundário e o universitário evitando assim situações como as que 

actualmente se verificam, em que os alunos que entram na universidade possuem 

diferentes níveis de conhecimentos e competências no que se refere à utilização das 

Tecnologias de Informação (TI). Para responder a este problema foram necessários 

os seguintes estudos: 

 
⇒ Analisou-se a literatura científica sobre o assunto num contexto alargado e 

suas implicações, envolvendo a engenharia, a ciência, a tecnologia e os factores 

que mais têm contribuído para mudanças na engenharia3. É o caso dos novos 

meios colocados à disposição do homem e por ele desenvolvidos como os 

                                                 
1 Lei de Bases do sistema educativo, Lei do desenvolvimeto e qualidade do ensino superior, Lei do financiamento do 

ensino superior, Lei da autonomia das universidades e o estatuto da carreira docente 
2 Subscrita em 19 de Junho de 1999 pelos ministros responsáveis pelo ensino superior de 29 países europeus a 

declaração de Bolonha tem como objectivo central a construção da Área Europeia de Ensino Superior (CNAVES 
2001) – Capítulo II Secção 7.3 

3 Capítulo II Secção 7 
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resultantes da evolução tecnológica e a utilização massiva das TI – o que 

conduz também a uma maior divulgação e publicitação da informação, leva a 

comparações e incentiva à competitividade – a globalização4, o processo de 

Bolonha2 e o surgimento de novos meios digitais e electrónicos de ensino como 

por exemplo o “e-learning”5. Analisaram-se também os programas de 

acreditação de um conjunto de instituições de referência e que superintendem 

as engenharias6 (Ordem dos Engenheiros em Portugal) de diferentes países e as 

recomendações dadas para o ensino e utilização das TI7. Estes foram alguns dos 

importantes factores abordados e que levam a repensar os curricula, os métodos 

e os modelos de ensino e ajudaram a definir o perfil do moderno engenheiro8. 

 

⇒ Analisaram-se os curricula das TIC resultante da reforma no ensino 

secundário. Identificaram-se os objectivos, os programas leccionados e as 

competências adquiridas pelos alunos do ensino secundário9. 

 

⇒ Analisaram-se os curricula das disciplinas de IIE de um leque de universidades 

de referência e criteriosamente escolhidas. Elaboraram-se gráficos 

comparativos relativos à importância das disciplinas e dos temas abordados nas 

IIE de modo a possibilitar a apresentação de uma proposta referencial final que 

funcionasse como referência para as IIE10. 

 

⇒ Elaborou-se um referencial de plano de estudos para as IIE onde constam 

aspectos relativos a orientações curriculares e modelos de ensino, a abordagem 

dos temas e sub-temas das IIE assim como as competências a desenvolver 

ligando-se a disciplina de TIC do ensino secundário com as IIE no ensino 

universitário11.  

 

⇒ Apresentou-se uma proposta referencial final de modo a servir de referência 

para as IIE onde são definidas as linhas gerais e orientadoras para essas 

disciplinas, os objectivos a atingir, as disciplinas a incluir, os temas a abordar 

nessas disciplinas e os créditos a atribuir assim como a apresentação de 

sugestões metodológicas para as IIE12. 

 

⇒ Apresentaram-se as conclusões finais e enunciaram-se um conjunto de 

recomendações para o ensino das disciplinas de IIE. 

                                                 
4 Capítulo II Secção 7.2  
5 Capítulo II Secção 7.4 
6 Capítulo II Secção 8 
7 Capítulo II Secção 9 
8 Capítulo II Secção 10 
9 Capítulo I 
10 Capítulo IV 
11 Capítulo V 
12 Capítulo V Secção 10 
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2 Objectivos 

Pretendeu-se com este trabalho de dissertação apresentar um referencial de plano 

de estudos para as disciplinas de IIE, respeitando as especificidades de diferentes 

ramos de engenharia (mecânica, civil e materiais), de tal modo que isso represente 

uma continuação na aprendizagem para os alunos vindos do ensino secundário.  

 

De acordo com a nova reforma13 do ensino secundário, a disciplina TIC, passará a 

ser leccionada a todos os alunos de modo a assegurar a todos os jovens o acesso às 

tecnologias de informação e comunicação14 (João, 2003). 

 

Os objectivos são as metas a alcançar. É por isso importante conhecer os resultados 

de aprendizagem nas TI no ensino secundário. O facto de no final do ensino 

secundário, todos os alunos possuírem um conjunto de competências15 nesse 

âmbito, funcionará como base para a entrada na Universidade, evitando-se o 

desnível actualmente existente entre aqueles que não possuíam quaisquer 

conhecimentos e os que traziam esses conhecimentos. 

2.1 Objectivo Geral 

O objectivo geral possui um carácter mais abrangente, associando-se a uma visão 

global do projecto para uma constante procura para a sua conclusão: 

 

 Apresentar Referencial de Plano de Estudos para as IIE. 
 
 

A apresentação de um referencial de plano de estudos para as IIE é o objectivo 

central deste trabalho. Dele constam a elaboração de um programa de trabalho 

para as disciplinas de IIE que englobe as competências a desenvolver, os resultados 

de aprendizagem esperados, o conhecimento das disciplinas e temas a leccionar, 

recomendações e sugestões metodológicas, que visam o aumento de qualidade no 

seu ensino e consequentemente nos cursos de engenharia. 

 

                                                 
13 DL N.º 74/2004 de 26 de Março 
14 in versão definitiva Reforma do Ensino Secundário 
15 Conjunto de aptidões para executar determinadas tarefas – Ver Capítulo I Secção 4. As competências estão entre os 

resultados de aprendizagem pretendidos e estes podem os não coincidir com os objectivos traçados. 
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2.2 Objectivos específicos 

Os objectivos específicos possuem um carácter mais instrumental e associam-se às 

etapas para a elaboração do projecto como meios de alcançar o objectivo geral: 

 

 Conhecer o perfil do moderno engenheiro 
 
Conhecer as principais características que definem o perfil do moderno 

engenheiro16 de modo a poder traçar as linhas gerais para a leccionação das 

disciplinas de IIE17 que sirvam esse perfil. 

 

 Conhecer a disciplina de TIC 
 
Conhecer os conteúdos da disciplina TIC, os objectivos e as competências a 

desenvolver de modo a poder estabelecer um elemento de ligação entre esta 

disciplina e as disciplinas de IIE18. 

 

 Conhecer as disciplinas de IIE 
 

Conhecer os curricula das IIE em diferentes universidades de referência de modo a 

fazer um estudo comparativo dos temas e sub-temas a leccionar e das competências 

a desenvolver19. 

 

 Apresentar referencial de estudos para as IIE 
 

Definir um referencial de plano de estudos para as IIE onde constem aspectos 

relativos às competências a desenvolver, aos temas e sub-temas a abordar, às 

disciplinas a leccionar e aos seus programas, assim como uma abordagem às 

orientações curriculares e modelos de ensino, de modo a apresentar uma proposta 

referencial que permita enunciar os objectivos a atingir, definir as linhas 

orientadoras para as disciplinas e temas a leccionar nas IIE, assim como os créditos 

a atribuir e apresentar sugestões metodológicas a seguir de modo a poder 

estabelecer um padrão referencial para a sua leccionação20. 

 

Os objectivos anteriores conduziram à apresentação de conclusões e recomendações 

finais21. 

                                                 
16 Capítulo II Secção 10 
17 Capítulo V Secção 10.3 
18 Capítulo I 
19 Capítulo IV Secção 6 
20 Capítulo V Secção 10.4 
21 Capítulo VI e Capítulo VII 
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3 Contextualização 

A contextualização refere os aspectos mais significativos do ambiente social e 

educativo que vivemos, por um lado com a reforma do ensino secundário – 

Decreto Lei (DL) n.º 74/2004)22 – e por outro com a necessidade de repensar o 

ensino superior, proveniente da implementação de uma cultura de exigência, 

mérito, competitividade, desempenho e excelência.  
 

Está em curso um vasto processo de revisão da legislação que regula o ensino 

superior em Portugal. Foram já publicadas a Lei 1/2003, Lei de Desenvolvimento e 

Qualidade do Ensino Superior e a Lei do Financiamento (DL 37/200323), a que 

também não é alheia, a "comparação das qualificações" entre os vários países 

europeus, consequência da Declaração de Bolonha24, visando a melhoria do 

ensino superior na Europa e a sua equiparação, através de um sistema de 

equivalências baseado em unidades de crédito (ECTS25), como forma de estabelecer 

a comparabilidade dos cursos. 
 

A UM recebeu recentemente o diploma ECTS – Sistema Europeu de Transferência 

de Créditos., sendo a segunda Universidade em todo o mundo a receber tal 

distinção, tendo numa primeira fase já sido distinguida com o suplemento ao 

diploma ECTS. Trata-se não só de uma motivação acrescida para fazer melhor mas 

também uma responsabilidade extra a par das directivas emanadas do Processo de 

Bolonha, tendentes a equiparar os sistemas de ensino superiores de todos os países 

prevendo, dentro da área de ensino superior um sistema legível comparável, “num 

período de acentuadas mudanças no contexto interno e internacional em que a 

competitividade é ditada por factores como a qualidade, o preço, a diferenciação e 

a especialização, para os quais a engenharia constitui um valor indispensável” 

(Santo, 2004). 
                                                 
22 Resposta aos desafios da sociedade da informação e do conhecimento, apostando na formação em tecnologias da 

informação e comunicação (Reforma do Ensino Secundário). 
23 Federação Nacional dos Professores - Ensino Superior, 

(http://www.fenprof.pt/superior/?xpto=40&cat=120&doc=229&mid=136 Tema: Revisão ou Reforma [17/4/05]. 
24 Capítulo II Secção 7.3 – O Processo de Bolonha e Capítulo IX Secção 1 – A declaração de Bolonha 
25 Trata-se de um sistema de acumulação de créditos para a educação ao longo da vida, a desenvolver com o apoio da 

União Europeia e que visa aplicar as directivas emanadas do Processo de Bolonha, tendentes a equiparar os sistemas 
de ensino superiores de todos os países prevendo, dentro da área de ensino superior "um sistema legível 
comparável". Com este sistema é possível: Estabelecer procedimentos comuns para garantir o reconhecimento 
académico de períodos de estudo no estrangeiro, medir e comparar resultados académicos e transferi-los de uma 
instituição para outra. Assim, isso funciona também como um incentivo e orientação para um ensino de qualidade 
facilitando também a mobilidade a todos os níveis. 

O ECTS é um sistema em que o trabalho efectuado pelos estudantes numa dada área científica é expresso num valor 
que tem em consideração as horas de trabalho do estudante, na globalidade das suas actividades. O ECTS faz parte 
de um conjunto de medidas (incluindo o Suplemento ao Diploma122) que suportam um novo paradigma de formação. 
O ECTS é um sistema em que o trabalho efectuado pelos estudantes numa dada área científica é expresso num valor 
que tem em consideração as horas de trabalho do estudante, na globalidade das suas actividades. O ECTS faz parte 
de um conjunto de medidas (incluindo o Suplemento ao Diploma) que suportam um novo paradigma • De 
organização do ensino centrado no aluno e nos objectivos de formação; • De passagem de um sistema curricular 
tradicional baseado na “justaposição” • De mobilidade na formação (MCIES, 2004b). Este sistema está regulado 
pelo DL Nº 42/2005, de 22 de Fevereiro 
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A reforma do ensino da engenharia e a importância em promover o reconhecimento 

e a valorização dos currículos académicos são conclusões do XV Congresso da ordem 

dos engenheiros, realizado em Lisboa em 21-22 de Outubro de 2004 sob o tema: a 

importância da engenharia na competitividade.  

 

No ensino secundário, a introdução das TIC em todos os cursos, veio também 

permitir estabelecer um padrão de conhecimentos mínimos a todos os alunos que 

ingressam na Universidade, abrindo assim caminho ao estudo sobre os programas 

a propor nas IIE através desse “elo de ligação”, de modo que a transição entre o 

Ensino Secundário e a Universidade se faça através de uma continuidade na 

aprendizagem para todos os alunos. 

 

É, portanto, um trabalho oportuno e actual, por essas razões e também na medida 

em que estão em curso reformas curriculares nos diferentes graus de ensino: 

 

No ensino secundário, tal como foi dito, entrou em 2004/2005 em vigor uma 

reestruturação visando também as disciplinas de informática, leccionada agora em 

todos os cursos e com o mesmo curriculum. Assim, em 2008 todos os alunos que 

entrarem na universidade possuem a mesma base de conhecimentos obrigatórios, 

de modo que se torna mais fácil a ligação entre esse ensino e o universitário. 

 
No ensino universitário da Universidade do Minho (UM), no âmbito da dotação de 

qualidade, “o vector 18 foi objecto de propostas de exercícios piloto na área da 

Implementação de Metodologias de Ensino/Aprendizagem de acordo com a 

Declaração de Bolonha” (UM, 2004). Estão, neste âmbito, actualmente em curso 

reestruturações de todas as licenciaturas, o que leva a analisar e a debater novos 

modelos de ensino – aprendizagem, bem como as implicações decorrentes da sua 

aplicação. Torna-se portanto necessário repensar o modelo e tipos de conteúdos 

para todas as disciplinas. “As instituições vão ter agora um trabalho enorme na 

organização dos cursos, dos curricula e métodos de ensino” (Carvalho, 2004b). 
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4 Enquadramento 

O enquadramento define os limites da acção deste trabalho. Este plano de estudos 

terá de ter, naturalmente, enquadramento legal na Constituição Portuguesa, Lei 

de Bases do Sistema Educativo (LBSE)26 e nas leis que regulam e orientam o 

ensino superior, “Regime Jurídico do Desenvolvimento e da Qualidade do Ensino 

Superior27, Lei de Bases do Financiamento do Ensino Superior Público28, Lei da 

Autonomia das Universidades29 e Estatuto da Carreira Docente30, com as 

recomendações e regulamentações em vigor – o regime de créditos em vigor nas 

universidades portuguesas31” (CRUP, 2004). 

 
 Além disso enquadra-se em directivas internacionais como as emanadas do 

Processo de Bolonha24, “que estabelecem princípios para as reformas do ensino 

superior” (OE, 2003), mas também deverá ser o resultado da análise de um 

conjunto de diferentes vectores de sensibilidade e perspectivas dos variados 

protagonistas inseridos neste processo – Instituições e organismos oficiais ou 

privados como por exemplo: universidades, Instituições governamentais – 

Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), Conselho Nacional 

de Avaliação do Ensino Superior (CNAVES) – e associações nacionais e 

internacionais com interesses na engenharia. 

 

A análise da literatura científica sobre o assunto proveniente de estudos 

efectuados quer por pessoas, quer instituições, universidades e associações (Anexo 

L) tais como: Fédération Internationale d'Associations Nationales d'Ingénieurs 

(FEANI), Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs (SEFI), Conference 

of European Schools for Advanced Engineering Education and Research 

(CESAER), Comité de Liaison des Associations d'Ingénieurs Universitaires de 

l'Union Européenne (CLAIU), programas como o EUR-ACE32, as associações 

                                                 
26 DL n.º 46/86, de 14 de Outubro, com alterações introduzidas pela Lei n.º 115/97, de 19 de Setembro  
27 DL n.º 1/2003, de 6 de Janeiro 
28 DL n.º 37/2003, de 22 de Agosto 
29 DL n.º 108/88, de 24 de Setembro 
30 DL n.º 139-A/90, de 28/04, com as alterações introduzidas pelos DL nºs 105/97, de 29/04 e 1/98 de 2/1  
31 DL 173/80 de 29 de Maio 
32 The project EUR-ACE, Accreditation of European Engineering Programmes and Graduates has been officially accepted 

by the European Commission (http://www.feani.org/EUR_ACE/EUR_ACE_Main_Page.htm). Tem como base um 
projecto comum resultado das auscultações de um conjunto de prestigiadas associações internacionais: FEANI, SEFI, 
CESAER, EUROCADRES,_ENQHEEI, ASIIN, CTI, IEI, CoPI, UNIFI, OE, UAICR, RAEE, ECUK 

(http://www.feani.org/EUR_ACE/project_aims.htm). The project EUR-ACE, Accreditation of European Engineering 
Programmes and Graduates has been officially accepted by the European Commission. The kick-off meeting on this 
project took place in London on 3 September 2004, with the presence of Mr. Wallis De Vries, the EU representative of 
the DG Education and Culture, Mr.P. Wauters from FEANI is the legal representative, Prof. Giuliano Augusti from the 
“Universita ‘La Sapienza, Facolta’ di Ingegneria” is the Coordinator and the Participating Institutions are: FEANI, 
SEFI, CESAER, EUROCADRES, ENQHEEI, ASIIN, CTI, IEI, CoPI, UNIFI, OE, UAICR, RAEE, ECuk.  
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responsáveis pelas acreditações dos programas de engenharia como Accreditation 

Board for Engineering and Technology (ABET - USA), Commission des Titres 

d’Ingénieurs (CTI - França), Engineering Council UK (ECuk - Inglaterra), 

Institution of Engineers of Ireland (IEI - Irlanda) e Ordem dos Engenheiros (OE - 

Portugal), entre muitas outras, e que se interessam com os assuntos relacionados 

com a engenharia e com o “melhorar a qualidade dos programas de educação em 

engenharia33”. 

5 Metodologia 

A partir da definição do problema, numa primeira fase, tomou-se conhecimento do 

estado da arte, através da revisão bibliográfica, consulta de opiniões e 

recomendações de instituições com interesse na engenharia de modo a definir a 

perfil do moderno engenheiro. 

 

Estudou-se as TIC no ensino secundário de modo a ter uma visão sobre os 

conhecimentos e competências desenvolvidas pelos estudantes desse nível de 

ensino. 

 

Estudou-se os curricula das IIE em universidades de referência para se saber 

aquilo que os outros fazem nessa área após o que se analisaram os dados obtidos. 

 

Foi assim possível elaborar e apresentar um referencial de plano de estudos 

para as IIE, que poderemos resumir nas várias etapas deste trabalho do seguinte 

modo: 

                                                                                                                                  
http://www.feani.org/EUR_ACE/project_aims.htm [3/Outubro/2005] Ver também Anexo G – Programas de 
Acreditação para as Engenharias 
33 http://www.feani.org/EUR_ACE/project_aims.htm  
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Objectivo específico 1: Conhecer o perfil do moderno engenheiro 

  
CCoonnhheecceerr  oo  ppeerrffiill  ddoo  mmooddeerrnnoo  eennggeennhheeiirroo  iimmpplliiccoouu:: 

 
 Conhecer os principais conceitos que se inserem na própria definição de 

engenharia, as Tecnologias e as TI; Estabelecer o relacionamento entre a 

engenharia, a ciência e a tecnologia; Conhecer os principais factores que 

contribuem para a mudança nas engenharias e saber em que medida essas 

mudanças se repercutem na educação; Conhecer os programas de acreditação 

para as engenharias, de diferentes instituições e diferentes países, obtidos dos 

organismos que superintendem as engenharias e com competências de 

acreditação dos programas dos cursos de engenharia assim como as principais 

recomendações no que se refere às TI (Capítulo II). 

  

Objectivo específico 2: Conhecer a disciplina de TIC 

 
PPaarraa  CCoonnhheecceerr  aass  TTIICC  ffooii  nneecceessssáárriioo: 

 
 Estudar as TIC no Ensino Secundário para ter uma visão geral dos 

conhecimentos aí adquiridos, conhecer os objectivos, os programas e os 

conteúdos programáticos das TIC assim como as competências desenvolvidas 

nos alunos do secundário (Capítulo III).  

Objectivo específico 3: Conhecer as disciplinas de IIE 

R
ec

ol
ha

 d
e 

D
ad

os
 

 
PPaarraa  CCoonnhheecceerr  aass  IIIIEE  ffooii  nneecceessssáárriioo: 

 
 Conhecer aquilo que os outros fazem no âmbito das TI para poder comparar e 

para se poder fazer (se possível) tão bem ou melhor. Foi portanto importante 

conhecer os curricula de IIE de outras universidades em especial as mais 

referenciadas, quer em Portugal quer no estrangeiro, especialmente no que se 

refere aos objectivos de aprendizagem, aos conteúdos programáticos, à 

importância atribuída às TI assim como às metodologias utilizadas (Capítulo 

IV). 
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Objectivo específico 4: Apresentar referencial de estudos para as IIE 

A
ná

lis
e 

e 
Pr

op
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s 

 

PPaarraa  aapprreesseennttaarr  rreeffeerreenncciiaall  ddee  eessttuuddooss  ppaarraa  aass  IIEEEE  iimmpplliiccoouu::  

 

 Estabelecer uma “ponte” entre as TIC e as IIE; Definir competências para a 

engenharia no âmbito das TI; Relacionar essas competências com as 

taxonomias de BlOOM196 de modo a poderem estabelecer-se objectivos mínimos 

e de desenvolvimento de aprendizagem; Identificar os temas e sub-temas a 

incluir nas IIE e relacioná-los com as competências a desenvolver; Elaborar um 

programa para as IIE assim como uma abordagem aos modelos de ensino e às 

orientações curriculares (Capítulo V).  

 

 Elaborar uma proposta referencial final para as IIE onde constam a definição 

das linhas gerais orientadoras para as IIE, dos objectivos de aprendizagem das 

IIE, os temas e as disciplinas a incluir, créditos a atribuir e sugestões sobre 

metodologias a utilizar (Capítulo V Secção 10). 

 

Conclusões e Recomendações Finais 

C
on

cl
us

õe
s  

 Recomendações finais e Conclusões sob diferentes pontos de vista: Das 

orientações e recomendações nacionais e internacionais; Dos curricula das IIE; 

Das competências a desenvolver nos alunos das engenharias (Capítulo VI e 

Capítulo VII). 



 
11

5.1 Tarefas Desenvolvidas 

O gráfico seguinte apresenta as principais tarefas a realizar e a relação entre elas, 

desde a introdução e apresentação do trabalho, passando pela recolha de dados, 

análise da informação e apresentação de propostas referenciais até às conclusões e 

recomendações finais: 

 

 
 

Figura 1 – Tarefas Desenvolvidas 
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Capítulo II  

A Engenharia e suas 
Implicações 
A origem, contexto e enquadramento em que se insere a engenharia e a sua 

definição encerram um conjunto de ideias e conceitos que, através da sua percepção 

e compreensão ajudarão ao desenvolvimento deste trabalho. O conhecimento 

(cientifico e empírico), a tecnologia na qual se inserem as TI, objecto central no 

estudo das IIE e a forma como se relacionam e se aplicam são o enquadramento que 

conduzem à aquisição de competências necessárias para o perfil do moderno 

engenheiro (Capítulo V Secção 10). 

1 Origem e Evolução Etimológica 

“Engenheiro (s. de engenho, em 1578: «…é um engenheiro italiano que ia no 

exército…») deriva de engenho” (Machado, 1989). Engenho, por sua vez, deriva do 

latim ingenium e, ao longo da sua viagem histórica foi sofrendo transformações e 

modificando o seu conceito, começando por ser ingénito, o que se gera dentro, ou 

insufla, passando por imaginação, inspiração, inteligência inventiva, talento 

habilidade e genialidade até chegar à forma de engenho que mantém as 

características intelectuais atrás descritas e acrescenta outras (como aliás no 

francês engin e no inglês engine) relativas à construção, máquina, coisa engenhosa, 

produto do engenho, que surge com a construção dos primeiros instrumentos de 

guerra: catapultas, lança-chamas, etc. “Daí que, a primitiva engenharia era a arte 

da guerra, e os militares os primeiros engenheiros” (Neves, 2001).  
 
Consultando fontes mais recentes, engenho, ou em latim ingenium, é capacidade 

inventiva, habilidade (Ferreira, 1991a) ou ainda, segundo a tradução do Latim para 

Português, imaginação, invenção, astúcia (Ferreira, 1991b). Verifica-se por estas 

definições mais recentes que, na definição de engenharia, se mantém ainda esse 

aspecto criativo e inventivo. 
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A engenharia começou por ser arte e ciência de organizar, dirigir e controlar os 

materiais e as forças da natureza para o benefício do homem, tal como se pode ver 

por algumas definições (Ver Anexo M) das quais destacamos: 

 
 

• The application of science to the common purpose of life. 
Count Rumford (1799)  

 
• Engineering is the art of directing the great sources of power 

in nature for the use and convenience of man. Thomas 
Tredgold (1828) 

 
• Engineering is the art of organizing and directing men and 

controlling the forces and materials of nature for the benefit of 
the human race. Henry G. Stott (1907)  

 
• Engineering. . . in a broad sense. . . is applying science in an 

economic manner to the needs of mankind - . Vanevar Bush 
(1939)  

 
• Engineering is the professional and systematic application of 

science to the efficient utilization of natural resources to 
produce wealth - T. J. Hoover and J. C. L. Fish (1941) 

 
• It is the engineer's responsibility to be aware of social needs 

and to decide how the laws of science can be best adapted 
through engineering works to fulfil those needs - John C. 
Calhoun, Jr. (1963)  

 
 
 
A engenharia, que só cerca do século XIX se assume e é reconhecida como profissão, 

abrange hoje áreas tão diversificadas como construção, electrónica, informática, 

energia nuclear e investigação espacial34. 
 
 
 
Ideias Chave 1: Engenharia – Origem e Evolução Etimológica 
 
Nestas definições de Engenharia, arte expressão da criatividade e/ou 

imaginação e ciência são os termos mais citados. O termo tecnologia não 

aparece ainda referenciado, embora, implicitamente esteja presente em todas essas 

definições. Criatividade, imaginação, ciência e tecnologia (C&T) são conceitos 

associados à engenharia e que servirão para ajudar a definir o perfil do moderno 

engenheiro que assenta na própria definição de engenharia (Ideias Chave 2). 

                                                 
34 Multimédia University (http://www.mmu.edu.my/v4/) > http://foe.mmu.edu.my/course/ehm3066/lecture/lec1-3.pdf  
Página 10, 13 - [9 Março 2005]) 
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2 Engenharia – Uma Visão Actual 

Embora a definição de engenharia transporte também a cultura de quem a define – 

sejam cientistas ou humanistas, e sejam muitas as suas áreas, e como tal dependa 

também de diferentes perspectivas consoante os ramos em que se divide – a sua 

definição deverá ter em conta essa diversidade. 

 
São muitas as definições possíveis para engenharia (Ver Anexo M), mas para uma 

melhor abordagem ao conceito associado à palavra e melhor compreender o perfil 

do moderno engenheiro seguem-se algumas, obtidas de enciclopédias, instituições 

de referência e também de pessoas referenciadas e com interesses na área: 

 
Em enciclopédias 
 

Aplicação das ciências (incluindo a matemática), e o 
desenvolvimento e uso da tecnologia ao serviço do homem 

 
 [Enciclopédia Ilustrada de ciência e Tecnologia – 1983]35 

 
Engenharia é a ciência, técnica e arte de aproveitar as 
potencialidades da natureza para o uso ou conveniência do 
homem. 

 
[Verbo – Enciclopédia Luso-Brasileira Cultura - 1999, Vol.10, Pág. 314]36 

 
Por Organismos de referência 
 

É a profissão na qual o conhecimento da matemática, da 
física e de outras ciências naturais, obtida pelo estudo, 
experiência e prática, é aplicada criteriosamente para desenvolver 
modos de utilizar, de forma eficiente, racional, segura, económica 
e sustentável, os materiais e as forças da natureza para beneficio 
da sociedade. 

 
[Ordem dos Engenheiros (Portugal)]37 

 
Le métier de base de l'ingénieur consiste à poser et résoudre des 
problèmes souvent complexes liés à la conception, à la réalisation 
et à la mise en œuvre de produits, de systèmes ou de services. A ce 
titre, l'ingénieur doit posséder un ensemble de connaissances 
techniques, économiques, sociales et humaines reposant sur une 
solide culture scientifique. 

 
[Commission des Titres d’Ingénieurs – CTI (France)]38 

 
Engineering is a profession directed towards the application of a 
defined body of knowledge based a mathematics, science and 
technology, integrated with appropriate business and 
management skills.  

 
[EurEta39 - European Higher Engineering and Technical Professionals 

Association] 
                                                 
35 Verbo, Lisboa | São Paulo, Página 254 
36 Edição Sec. XXI, editorial verbo, Lisboa | São Paulo 
37 Citado por  (Soares, 2004) 
38http://www.commission-cti.fr/site_flash/fr/index_flash.htm >Références et orientations >L’ingénieur: métiers et 
formation [4 03 2005] 
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Engineering is a profession directed towards the skilled 
application of a distinctive body of knowledge based on science 
and technology, integrated with management and business, 
which is acquired through education and professional 
development in a particular engineering discipline. 

 
[CLAIU: Comité de Liaison des Associations d'Ingénieurs Universitaires de 

l'Union Européenne]40 
Por Individualidades 
 
A engenharia é um processo de transformação que usa 
Conhecimento e Tecnologia, criando assim produtos e serviços 
usados pelo indivíduo e sociedade (Fernandes, 1999)41 
 
Engineering is the science and art of applying mathematical 
and scientific principles, experience, judgment, and common 
sense to design things that benefit society and humankind and 
solve practical problems. In general, engineers are fascinated by 
questions of why and how things work. (Varnado, 2004) 

 
 
Das definições atrás apresentadas poderemos concluir que: 
 
 

 A engenharia é o resultado da formação, do estudo, prática e experiência (OE, 
2004) na transmissão de conhecimentos, competências e valores. 

 
 A engenharia aplica conhecimentos: científicos, resultantes da pesquisa, da 

investigação e do avanço tecnológico; empíricos, resultantes da prática e 
experiência e tecnológicos, resultantes do conhecimento e utilização de 
tecnologias (existentes e novas tecnologias) para a resolução de problemas 
(Varnado, 2004) 
 

 A engenharia é um processo de transformação que usa o conhecimento e a 
tecnologia, para criar produtos e serviços (Fernandes, António S. Carvalho, 
1999) usados para benefício do indivíduo e da sociedade. 
 

 A engenharia é a Profissão que aplica conhecimentos científicos e 
tecnológicos, integrados por um lado em aspectos de negócio e gestão e por 
outro em aspectos sociais e humanos. (CTI, EurEta, CLAIU, 2005) 
 

 A engenharia age de forma criteriosa: organizada, eficiente, racional, segura, 
económica, sustentável, com discernimento, sentido ético e bom senso (Varnado, 
2004) 

 
 A engenharia, que também é a “arte de aproveitar as potencialidades da 

natureza para uso ou conveniência do homem” (Verbo, 1999) utilizando recursos 
materiais, humanos, informação e conhecimento e com recurso das tecnologias 
contribui também para o avanço tecnológico (Enciclopédia Ilustrada de ciência 
e Tecnologia, 1983) 

 

 

                                                                                                                                  
39EURETA the common platform for the engineering profession, Based on the directive of Brussel (Directive on the 

Recognition of Professional Qualification), Página 2] http://www.eureta.org/html/startseite.htm  > Documentation > 
The engineering profession]  [4 Março 2005] 

40http://www.claiu.org/ > opinions > 2003 > Criteria for automatic recognition for Engineers, Página 2 
http://www.claiu.org/Opinions/FirstApproachRecognition.pdf  [10 Março 2005] 

41Também citado em: Os Conceitos de Engenharia, Tecnologia, Conhecimento e Capital - - Análise e reconstrução - 
[Fernandes, António S. C., Knowledge and its market value, N3E, IST] de Ivo Santarém, e Paulo Teixeira, Ramo de 
Sistemas Electrónicos e Computadores - http://alfa.ist.utl.pt/~cel/RelFinTFC440-ConceitCTCa.pdf )] 
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Em engenharia, ciência e tecnologia são conceitos mais ou menos sempre 

presentes em todas as definições atrás apresentadas. Conhecimento, matemática e 

arte, esta entendida como criatividade42 e inovação43, são também conceitos que 

de forma mais ou menos explicita se associam à engenharia. 

 

Há portanto um conjunto de ideias ligadas a esses conceitos que se relacionam com 

engenharia, como sejam o facto de se tratar da aplicação de conhecimentos, 

obtidos quer através do ensino quer através da prática e da experiência (prática 

continuada), o conhecimento e utilização das tecnologias e novas tecnologias 

tendo em conta princípios de ética profissional, bom senso e regras de segurança 

entre outras. A sua função consiste na transformação de produtos e/ou processos de 

modo a gerar estruturas44, bens ou serviços e dar resposta e resolução a 

problemas com vista a servir as comunidades.  

 

A engenharia é também uma actividade social na medida em que interfere 

directamente sobre o sistema social. Na engenharia, além dos problemas específicos 

da sua prática, há que ter em conta também outros com os quais interage, como é o 

caso dos aspectos económicos, políticos, ecológicos e sobretudo éticos, “especialmente 

quando estiver em causa a segurança ou o bem estar das pessoas ou o risco para as 

futuras gerações” (Rutherford, 1990).  

 

A ética e o bom senso obrigam a um equilíbrio entre os vários factores que 

interferem com a engenharia de modo a encontrar equilíbrio entre eles, embora por 

vezes seja difícil conjugar segurança com aspectos económicos.  

 

 
Assim: 

 

 A engenharia visa a resolução de problemas, ou seja saber que para cada 
problema poderão haver diferentes soluções, diferentes abordagens, diferentes 
meios45, métodos46, processos47 e técnicas48 e diferentes ferramentas a 
utilizar, diferentes tecnologias e novas tecnologias para a sua resolução. 

 

                                                 
42 “Capacidade que todas as pessoas têm, embora possa estar mais ou menos adormecido(a), o(a) qual é possível ser 
desenvolvido(a) e estimulado(a) tal como pode ser, mais ou menos severamente, inibido(a) por forças de natureza 
emocional ou social” (Martins, 2003). 
43Segundo Epifânio da Franca num debate no programa prós e contras na RTP1 do dia 4/7/2005, Para haver inovação têm 
de se cumprir três importantes regras: Propósito – o que implica uma atitude competitiva; Espaço – Onde se pretende 
competir; Referência – Ter referências, benchmarkting´s, saber o que os outros fazem, abrir-se ao mundo (Epifânio da 
Franca, 2005). 
44 Conjunto de peças de uma construção que suporta essencialmente os esforços inerentes a essa construção (Augusto 
Moreno, 2002) 
45 Podem ser Materiais e humanos e Informação 
46 Caminhos para atingir um resultado, modo de proceder; maneira de fazer as coisas (Augusto Moreno, 2002). São 
Caminhos para alcançar um objectivo. Exº: exposição, simulação, descoberta, Pesquisa, Resolução Problemas, etc… 
47 Realização contínua e prolongada de alguma actividade (Houaiss, 2003) Exemplos: Experimentação, Demonstração; 
Análise; Síntese etc… 
48 É a utilização de instrumentos e métodos específicos que visam a obtenção de determinados resultados – Enc. Luso-
Brasileira de Cultura, Vol 17, p. 1172. Técnica tem a ver com os meios que permitem fazer funcionar as actividades. 
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 Engenharia é a arte na aplicação dos conhecimentos através da 
criatividade42, inovação43 e competitividade. A criatividade deve ser 
estimulada e incentivada. Criatividade e Inovação são coisas diferentes que 
podem no entanto estar ligadas entre si. “Criatividade é basicamente saber 
combinar perspectivas pouco comuns e saber gerir o pensamento descontínuo, 
que permite "saltos" quânticos no conhecimento” (Kao, 1997). A criatividade 
pratica-se: Tal como dizia Walt Disney: “Criatividade é como ginástica; quanto 
mais se exercita mais forte se fica”. Criatividade e inovação, embora diferentes 
no seu conceito podem e devem estar ligadas; “Criatividade é o meio e a 
inovação é o fim” (Silva, 2004). A criatividade pode ser o caminho para se 
obterem novos conhecimentos. A criatividade como procura de alternativas, de 
diferentes soluções, de novas ideias pode conduzir à inovação [“i.e. ter a 
capacidade de transformar criatividade e capital humano em valor” (UNL, 
2005)]. Esta por sua vez é a chave para a competitividade. São muitos os 
padrões que permitem medir a competitividade dependendo do sector de 
actividade que se pretenda abordar. No entanto esta depende sobretudo das 
pessoas e das estratégias definidas [“Talvez a definição de competitividade mais 
aceita pelas organizações actualmente seja idêntica à de uma Olimpíada: 
chegar em primeiro, pois chegar em primeiro significa vencer, ganhar o ouro” 
(Hillesheim, 2000)]. 

 

 

“Talvez a criatividade seja o objectivo mais difícil de atingir no 
todo das intenções pedagógicas. Mas, como refere Balancho 
(1990), deve ser o objectivo primeiro, o imediato e o indispensável. 
"Se não for desenvolvido de uma forma sistemática, jamais o 
mecanismo ensino/aprendizagem funcionará adequadamente, 
tornando-se o professor o arado ferrugento e a turma a terra árida 
que não consente ser lavrada.” (Martins, 2004) 

 

 

Nas definições de engenharia apresentadas não foi encontrada nenhuma 

suficientemente completa. Por isso optou-se por elaborar com base nelas a definição 

de engenharia a seguir apresentada: 

 
 
Engenharia é a aplicação dos conhecimentos científicos, empíricos e 
tecnológicos na concepção, implementação e manutenção de estruturas, 
bens e serviços, transformando os recursos ou informação, de modo a 
contemplar as necessidades humanas, agindo de forma inovadora e 
criteriosa na resolução de problemas, exercendo um importante papel na 
actividade social. 
 

 

“Mas qualquer que seja a definição escolhida, a engenharia e os engenheiros devem 

ser vistos como um contributo àqueles que podem, através de seus trabalhos, mudar 

radicalmente o modo como vivemos” (Spyer, 2000) e que, consequentemente, nos 

obriga a olhar de forma mais atenta e próxima as características do engenheiro 

do futuro: “The coming century will impose greater demands and responsibilities 

on all who have a stake in the discovery and use of knowledge”49.  

 

                                                 
49 National Science Board-  Science and Technology Policy: Past and Prologue A Companion to Science and 
Engineering Indicators--2000 http://www.computer.org/education/cc2001/cc2001.pdf 
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Ideias Chave 2: A Engenharia – Uma Visão Actual 
 
Do passado a engenharia transporta a criatividade, a ciência e a tecnologia (Ideias 

Chave 1). Hoje acrescenta-lhe conhecimento (cientifico, empírico e tecnológico), 

incluindo um forte conhecimento no âmbito das TI, a capacidade de utilização e 

desenvolvimento de soluções através da capacidade de resolução de 

problemas, usando as novas tecnologias, põe ênfase na criatividade42 para a 

inovação43, sem contudo esquecer a sua vertente social no que respeita à 

segurança, organização, racionalidade, economia, sustentabilidade, ética e bom 

senso. Estas são as ideias chave e na sua gestão assenta o perfil do moderno 

engenheiro. 

 

A definição do perfil do moderno engenheiro serviu de referência central para este 

estudo e orientou o estudo das IIE de modo a servir esse perfil. A definição do perfil 

do moderno engenheiro e as suas implicações interfere com as ideias chave da 

cultura e da política (Ideias Chave 3), com a tecnologia (Ideias Chave 4), com as 

tecnologias de Informação (Ideias Chave 5 e Ideias Chave 7) e na relação entre 

engenharia ciência e tecnologia (Ideias Chave 6). 

3 Cultura e Política da Engenharia 

A cultura e as orientações políticas interferem no ensino da engenharia, nos 

objectivos, nas competências a desenvolver, nos curricula e nos métodos e modelos 

de ensino a adoptar nas IIE. 

 
“…investir prioritariamente nas áreas da saúde (dando 
cumprimento ao plano estratégico acordado em 2001 com as 
instituições) e das tecnologias (actuando no ensino secundário 
de modo a conquistar mais candidatos para os cursos de 
engenharia)” 

[Excerto do Programa do actual XVII governo] 50 
 
A importância no desenvolvimento tecnológico51 e na tecnologia é um dos 

propósitos do actual XVII governo constitucional, como se pode ver por este texto 

extraído do seu programa de governo. 

 

Para perceber a engenharia, é importante perceber a cultura onde se insere, pois 

ela influencia a sua orientação e a sua prática. A cultura liga-se a aspectos como 
                                                 
50 http://www.embaixada-portugal-fr.org/programa%20gov..htm, 17 Março de 2005 [19 Maio de 2005] 
51Pearson, G., & Young, A.T. (Eds.). Technically speaking: Why all Americans need to know more about technology . 
Washington, D.C.: National Academy Press ( www.nap.edu). 2002. - http://books.nap.edu/catalog/10250.html  [Página 
3]]. Referenciado em: Technology Education/Engineering Education: A Call for Collaboration [2004] de Terri E. 
Varnado, Leslie K. Pendleton - http://succeednow.org/icee/Papers/218_ICEE2004VarnadoPendleton_(1).pdf 
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educação52, moral e experiência de um modo geral. Há diferentes culturas de 

engenharia de acordo com a prática e as ideias seguidas, no contexto social e 

institucional em que se inserem, na percepção pública da engenharia, nas saídas 

profissionais, na investigação, nos objectivos traçados no modelo educativo, na 

indústria e nas políticas seguidas. 
 

 

A auto-aprendizagem, a investigação científica e a inovação43, as parcerias 

entre instituições, o intercâmbio cultural, científico e técnico, estão presentes nas 

leis que regulam o ensino no nosso país: 

 

Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, 
visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e a criação e 
difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do 
homem e do meio em que vive; 
A formação de educadores e professores assenta nos seguintes 
princípios: Formação participada que conduza a uma prática 
reflexiva e continuada de auto-informação e auto-
aprendizagem 

 
[Lei de Bases do Sistema Educativo53] 

 
Incentivar a investigação científica e a inovação tecnológica 

[ 
Regime Jurídico do Des. e da Qualidade do Ensino Superior54] 

 

Enriquecer e partilhar os recursos educativos, bem como utilizar 
novos meios de ensino que lhe sejam propostos, numa perspectiva 
de abertura à inovação e de reforço da qualidade da educação e 
ensino; 

 
[Estatuto da Carreira Docente55] 

 
Os programas orçamentais, referidos no número anterior, 
respeitam às seguintes medidas: Parcerias entre as instituições 
de ensino superior, entre estas e as instituições de ensino 
secundário e entre aquelas e outras entidades públicas ou 
privadas. 

 
[Lei de Bases do Financiamento do Ensino Superior Público56] 

 
São fins das universidades: O intercâmbio cultural, científico e 
técnico com instituições congéneres nacionais e estrangeiras; A 
contribuição, no seu âmbito de actividade, para a cooperação 
internacional e para a aproximação entre os povos, com especial 
destaque para os países de expressão oficial portuguesa e os 
países europeus. 

 
[Lei da Autonomia das Universidades57] 

                                                 
52 Por exemplo: Um cientista tem uma componente teórica mais forte, o que lhe fornece uma base de estudo e 

investigação de modo a contribuir avanços revolucionários.(Lynn, 2003) 
53 Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro, com alterações introduzidas pela Lei n.º 115/97, de 19 de Setembro Alínea c) do 

ponto 2 do artigo Artigo 11.° e  alínea h) do ponto 1 do artigo 30.º respectivamente 
54 Lei N.º 1/2003, de 6 de Janeiro > CAPÍTULO I - Princípios gerais > Artigo 1.º > alínea e) 
55 DL n.°139-A/90, de 28/04, e alterações introduzidas pelos DL n.ºs 105/97, de 29/04 e 1/98, de 2/1 – Artº 10º alínea h) 
56 Lei Nº 37/2003, de 22 de AgostoArtº 6º nº 2 alínea g) 
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Na politica educativa interferem também factores como a organização social e a 

estrutura da comunidade de engenharia, em que, por exemplo, uma comunidade 

hierarquizada, mais estática do ponto de vista ocupacional e da 

mobilidade, tende a que as elites dessa estrutura proporcionem um 

ambiente que trace e dirija o rumo do trabalho de engenharia. 

 
Outro factor importante refere-se às instituições de engenharia, especialmente as 

de educação, que funcionam como guias orientadores de acordo com as suas 

preferências e as suas práticas, especialmente visível nos aspectos técnicos 

apresentados nos curricula. 

 
A importância da própria ideologia em que assenta o conceito de engenharia 

especialmente no se refere à relação existente entre a teoria, a experiência e 

a prática. As publicações científicas e o desenvolvimento tecnológico (traduzido, 

por exemplo, no registo de novas patentes) são dois aspectos resultantes da política 

educativa: centrada na teoria ou então na prática, na investigação e descoberta. 

Comparando, o caso Francês com o Americano, Eda Kranakis escreveu: 
 

“French engineers tended to take the view that theory should 
precede and guide practice, whereas the idea of American 
engineers was rather that theory should emerge from practice. 
And whereas French engineers tended to treat experimentation as 
an adjunct to theory, American engineers were inclined rather to 
opposite view.” (Kranakis, 1989). 

 
 
Ideias Chave 3: Cultura e Política da Engenharia 
 

Em Ideias Chave 2 traçamos algumas linhas do perfil do moderno engenheiro, aqui 

acrescentamos outras ditadas sobretudo pelas orientações políticas assentes nas 

leis que regulam o ensino superior em Portugal. A capacidade de auto-

aprendizagem, a investigação, a capacidade de inovar, o estabelecimento de 

parcerias e o incentivo ao intercâmbio cultural, científico e técnico são aspectos de 

orientação política que podem interferir decisivamente na engenharia, no rumo a 

seguir no ensino, na própria ideologia em que assenta o conceito de engenharia 

especialmente no se refere à relação existente entre a teoria, a experiência e a 

prática, orientada quer para as publicações científicas, quer para o 

desenvolvimento tecnológico e o registo de patentes e tem implicações no 

modo como se executa a engenharia e mais concretamente no ensino das IIE. 
 

A tecnologia está relacionada com a engenharia por um lado, e por outro faz a 

“ligação” com as TI englobando-as num conceito mais amplo e mais abrangente. Por 

isso e na sequência deste estudo e também para melhor compreender as TI, 

abordaremos de seguida o conceito de tecnologia. 
                                                                                                                                  
57 Lei n.º 108/88, de 24 de Setembro Artº 1 n.º2 alínea d) e e) respectivamente 
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4 A Tecnologia 

O uso da tecnologia perde-se no tempo e a origem da palavra também. Do ponto de 

vista etimológico, tecnologia é a associação dos termos “técnica”, surgida a partir 

do termo grego “techno”, que expressa a ideia de arte ou habilidade e do termo 

“lógica” surgido a partir do termo grego log(o) significando palavra, estudo, 

tratamento ou conhecimento organizado. “Tecnologia é portanto o conhecimento 

adquirido e organizado relativo a uma determinada área de intervenção” (Barbot, 

2004). 

 
Muitas são as definições que se podem dar para o conceito de tecnologia e muitas 

foram as alterações a esse conceito. Embora seja vulgarmente aceite que a 

revolução industrial (“vista muitas vezes como progresso com sacrifício do aspecto 

social58”) tenha dado um contributo importante nessa área, o seu conceito aparece e 

começa a ser discutido após a 1ª guerra mundial.  

 
A tecnologia é definida pela Grande Enciclopédia Luso – Brasileira como sendo “a 

teoria ou a filosofia das técnicas59”, dando a este termo um sentido mais 

extenso. Compreende três espécies de problemas, correspondentes aos três pontos 

de vista sob os quais podem ser encaradas as técnicas a saber: a) descrição 

analítica das artes e ofícios, tais como existem numa dada sociedade num dado 

momento dado; b) o exame das condições em que o grupo de técnicas entra em 

função, e das causas a que devem a sua eficácia prática; c) o estudo do 

desenvolvimento das técnicas do nascimento, apogeu e declínio de cada uma delas 

numa dada sociedade60. 

 
As tecnologias empregam-se para controlar, transformar ou criar produtos ou 

processos, naturais ou sociais. A sua aplicação pretende sempre o controlo ou a 

modificação de uma conduta. 
 
As técnicas são a utilização dos meios que permitem fazer funcionar as actividades 

e a tecnologia, é a filosofia da técnica (o saber, o saber fazer e o investigar de modo 

a contribuir para o avanço tecnológico), “é o estudo dos processos de transformação e 

dos equipamentos a ele associados” (Fernandes, 1999). 

 
Tecnologia e técnica são coisas distintas embora por vezes não seja consensual essa 

distinção, tal como se pode verificar pela afirmação seguinte: 

 

                                                 
58 Multimédia University (http://www.mmu.edu.my/v4/) > http://foe.mmu.edu.my/course/ehm3066/lecture/lec1-3.pdf  

Página 10 - [9 Março 2005]) 
59É a utilização de instrumentos e métodos específicos que visam a obtenção de determinados resultados - Enciclopédia 

Luso-Brasileira de Cultura, Vol 17, Pág. 1172 
60Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, Vol 30, Pág. 915 
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“Um robot de montagem numa fábrica de automóveis ou uma 
máquina de roscar numa fábrica de parafusos são formas 
tecnológicas, ou tecnologia. Mas também as mesas e secretárias, 
computadores, software, projectos, patentes e livros têm a mesma 
finalidade e portanto devem ser considerados como tecnologia. Os 
próprios edifícios poderão ser também formas tecnológicas, 
nalguns casos na totalidade noutros apenas em parte”. 
(Fernandes, 2002) 

 
 
A interpretação do conceito de tecnologia deve ser bastante lata, de forma a incluir 

formas organizacionais e institucionais61, o conhecimento humano e a própria 

informação. Embora o seu conceito possa ser visto segundo diversas ciências 

(Mendes, 2003), apresentam-se aqui algumas actuais abordagens obtidas em 

instituições ou pessoas de referência no campo da engenharia: 
 
 

Technology comprises the entire system of people and 
organizations, knowledge, processes, and devices that go into 
creating and operating technological artefacts, as well as the 
artefacts themselves  

[National Academy Press]62 
 
 

Tecnologia, em geral, é o conjunto de produtos da acção 
(trabalho) e conhecimento humanos, os quais são desenvolvidos 
visando facilitar e incrementar o crescimento social, em 
quantidade e qualidade, através do reforço, em maior variedade e 
quantidade, de meios de produção de bens apetecíveis pelos 
indivíduos 

 (Fernandes, 2002). 
 

As tecnologias repartem-se por áreas muito diversificadas: 
transformação de produtos, minerais, produção de máquinas, 
alimentos e medicina entre muitas outras. As tecnologias 
relacionadas com a informação estão voltadas para um plano 
menos material, de códigos ou sinais com significado, plano esse 
inteiramente criado e manipulado pelo ser humano, têm, no 
entanto, como suporte meios materiais produzidos com base em 
algumas tecnologias referidas em primeiro lugar 

 (Azul, 1996) 
 
Com base nas ideias atrás expostas construiu-se a seguinte definição: 
 
Tecnologia É a filosofia das técnicas e inclui conhecimentos de pessoas e 
organizações que permitem criar e operar sobre informação produtos e 
processos47 visando facilitar e incrementar o crescimento social, em quantidade e 
qualidade, através do reforço, em maior variedade e quantidade, de meios de 
produção de bens apetecíveis pelos indivíduos 
 

                                                 
61 O Impacto do Euro - Impactos sobre a Distribuiçãodo Rendimento - Documento obtido na página WWW do 

Ministério das Finanças - Alterado para fins educacionais - http://estagios.uportu.pt/aulas/novas-tec-edu/2003-
2004/cap10.doc  

62Pearson, G., & Young, A.T. (Eds.). Technically speaking: Why all Americans need to know more about technology . 
Washington, D.C.: National Academy Press ( www.nap.edu). 2002. - Adapted from Mitchem, 1994-
http://books.nap.edu/catalog/10250.html  [Página 3 e 13].-Referenciado em: Technology Education/Engineering 
Education: A Call for Collaboration [2004] de Terri E. Varnado, Leslie K. Pendleton - 
http://succeednow.org/icee/Papers/218_ICEE2004VarnadoPendleton_(1).pdf  
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A tecnologia como filosofia das técnicas é o seu conhecimento, sua 

compreensão, sua aplicação e é também questioná-la. É o motor que permite 

desenvolver a própria técnica, os métodos e os processos tecnológicos. A tecnologia 

sempre existiu e foi desde sempre o motor que permitiu o avanço da civilização. No 

entanto, “nos dias de hoje, a tecnologia não inclui somente investigação, projecto e 

arte ou habilidade, mas também aspectos de natureza financeira, fabrico, gestão, 

trabalho, marketing e manutenção” (Rutherford, 1990).  

 
Ideias Chave 4: A Tecnologia 
 
A capacidade humana, através da tecnologia, influenciou fortemente o sentido da 

história, a natureza da sua sociedade e interfere com a engenharia e com o 

engenheiro (Ideias Chave 2). O uso dos computadores, da Internet, das 

comunicações, e, de uma forma geral, das TI, são disso exemplo. O conhecimento, 

a compreensão, a aplicação e a capacidade de o homem questionar e contribuir para 

o desenvolvimento da técnica é o que leva à evolução tecnológica e serve de suporte 

à prática da engenharia. O estudo da tecnologia leva-nos ao estudo das TI (Ideias 

Chave 5) que a seguir abordaremos, e na qual se integram. 

5 Tecnologias de Informação 

As TI são um importante suporte para a disciplina de IIE. Compreendê-las implica 

conhecer as suas componentes, as tecnologias que a suportam e reconhecer o seu 

importante contributo quer na procura, no tratamento e obtenção de informação. 
 
São várias as definições que se podem dar de tecnologias de informação. Vamos 

servirmo-nos apenas de duas delas porque se ajustam e se completam: 

 
Tecnologias de informação consistem em processos de tratamento, 
controlo e comunicação de dados, fundamentalmente através de 
meios electrónicos. (Barbot, 2004) 
 
O conceito de TI surge enquanto conjunto de conhecimentos, 
reflectidos quer em equipamentos e programas, quer na sua 
criação e utilização a nível pessoal e empresarial. (Sousa, 1997).  

 

O computador, as comunicações, as telecomunicações, as TIC, abriram portas à 

informação à escala mundial. Os governos dos diferentes países estão naturalmente 

atentos a esta dinâmica. No Programa do XIV Governo Constitucional, no capítulo 

II alínea a) refere: “…com o objectivo da generalização do acesso aos modernos 
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meios de informação e de transmissão do conhecimento, foram tomadas algumas 

medidas entre as quais uma do próprio governo: 

“Lançará um processo nacional de formação e certificação de 
competências básicas em tecnologias da informação;” 

[in Programa XIV Governo Constitucional, 1999] 
 
 
O DL Nº 140/2001 Cria o Diploma de Competências Básicas em Tecnologias da 

Informação63, que no artigo 3 estabelece como competências básicas as 

competências em TI que contribuam para um exercício pleno da cidadania: 

 

a) Escrever, imprimir e guardar um texto; 
b) Pesquisar informação na Internet; 
c) Receber e enviar correio electrónico. 

 
 
Estas competências associam-se às competências que qualquer aluno que termine a 

escolaridade obrigatória deve possuir. Assim o XIV Governo Constitucional, através 

do seu programa refere: 
 
 

“Associará o diploma de competências básicas em tecnologias da 
informação à conclusão da escolaridade obrigatória, de modo a 
que nenhum aluno a termine sem competências básicas nessas 
tecnologias, certificadas por diploma;” 

[Programa XIV Governo Constitucional, 1999] 

 

A revolução tecnológica, tem sido também uma consequência importante das TI e 

que alguns autores classificam como a “terceira revolução industrial” (Greenwood, 

1997) e (Sara Fernández López, 2004)64. 

 
“The revolution in information technology (IT) has been likened to 
the industrial revolution in terms of its potential scope and 
impact on society (Alberts and Papp 1997; Castells 1996; 
Freeman, Soete, and Efendioglu 1995; Kranzberg 1989).” 
(Papadakis, 2000) 

 
 
As TI têm um importante papel na ciência, na tecnologia e na engenharia em geral 

porque são muitas vezes o suporte para novas investigações, que por sua vez 

levam a novas descobertas e a novos saberes: 

 
“Las TIC dotan a la Universidad de importantes ventajas 
competitivas en los ámbitos formativo, investigador y 
organizativo”. 

 

                                                 
63Informação obtida de: Escola Superior da Educação – Viana do Castelo http://www.ese.ipvc.pt/PAPI/dcb.htm [18 
Março 2005] e diploma de competências básicas - http://www.diploma.umic.pcm.gov.pt/cod/index.jsp [18  Março 
2005] 
64 citando (Mayor Zaragoza y Bindé, 1999). 



 
26 

“Las TIC tienen implicaciones también en el ámbito de la 
investigación, facilitando la interacción interna y externa entre 
grupos de investigadores, y de la gestión de las propias 
universidades.” 

 (Sara Fernández López, 2004) 
 
 

Os computadores, as novas formas de comunicação, a expansão da Internet65, têm 

dado também uma importante contribuição para a divulgação de informação; nos 

meios de produção e na indústria, contribuindo para um melhor desempenho desta. 
 
 
Isso é visível através de inúmeros aspectos do seu desenvolvimento actual, 

nomeadamente o enorme e constante avanço nas ciências dos materiais 

especialmente os semicondutores: “At the core of the current IT revolution are 

advances in materials science, leading to increases in the power of semiconductors, 

in turn resulting in rapidly declining semiconductor prices” (IMF, 2001) o que por 

sua vez tem contribuído enormemente para o rápido avanço na produção de 

computadores, software e equipamento de telecomunicações entre outros. 

 
 
São, também, disso exemplos novos produtos para junção de componentes, novos 

materiais resistentes, ultraleves e com memória, betão com fibras de carbono – 

apontados como o 2º vector primordial na utilização de tecnologias (Tavares, 2000) 

– e a robótica, porque permitem melhorar a capacidade produtiva, melhor 

desempenho e eficiência entre outros aspectos, tal como muitos outros 

equipamentos associados à utilização dos computadores: 

 
“Tools play a key role in the study of the physical world, helping 
students to detect physical phenomena that are beyond the range 
of their senses. By using well-designed instruments and 
computer-based technologies, students can better explore 
physical phenomena in ways that support greater conceptual 
understanding.” (Driscoll, 2001) 

 

As TI são uma importante “ferramenta” de aprendizagem, auto – aprendizagem 

e aprendizagem ao longo da vida.  
 

“Os desafios transfiguram-se em oportunidades para a 
educação66 e as sociedades são cada vez mais aprendentes, ao 
longo de toda a vida (lifelong) e em todas as suas dimensões, 
lugares ou formas (lifewide).” (Roberto Carneiro, 2000). 

                                                 
65 Internet em 1995 = 26 milhões de utilizadores no mundo; Internet em 2000 = 377 milhões de utilizadores no mundo: 
– EUA e Canadá: 43% (161milhões) 
– Europa: 28% (106 milhões) 
– Resto do Mundo: 29% 
– Portugal: 700 mil (7% da população) 
Internet em 2003 = 502 milhões de utilizadores no mundo. (Baptista, 2003) 
66Vide a título de exemplo a interacção entre o desenvolvimento da educação, da formação e da aprendizagem e a 
inovação e desenvolvimento no domínio das chamadas novas tecnologias de informação e comunicação. 
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A aprendizagem ao longo da vida é, também, uma preocupação dos governos. A 

LBSE, como atrás já vimos67 inclui essa preocupação: “Formação participada que 

conduza a uma prática reflexiva e continuada de auto-informação e auto-

aprendizagem68”. 
 

Ideias Chave 5: As Tecnologias de Informação 
 

Tudo o que se disse para as tecnologias (Ideias Chave 4) é válido também para as 

TI. A investigação, a comunicação, a utilização da Internet, a aquisição, 

tratamento e transmissão de informação, a capacidade de aprender, a 

capacidade de auto-aprendizagem, a aprendizagem ao longo da vida, a 

utilização de computadores e programas são componentes importantes nas TI. 

6 Engenharia, Ciência e Tecnologia 

Falou-se nos capítulos anteriores da engenharia, da ciência e a tecnologia e da sua 

relação. Por isso iremos abordar em mais detalhe este tema por ser importante 

para a compreensão das TI e para a definição do perfil do moderno engenheiro. 

 

A relação estreita entre ciência, engenharia e tecnologia, dificulta estabelecer 

fronteiras entre eles, que mutuamente se influenciam. O desenvolvimento de uma 

leva ao desenvolvimento das outras.  

 

“It seems evident that the frontiers of science and technology are 
now advancing at a more rapid rate than at any previous time, 
and that many of today’s frontiers will be reduced to significant 
engineering practice in the years ahead”(ASEE, 1994).  

 
 

Numa conferência promovida pelo Massachusetts Department of Education, com o 

título: Massachusetts Science and Technology/Engineering Curriculum Framework 

(P. 4), David P. Driscoll relaciona assim a ciência, engenharia e tecnologia: 
 

“In spite of their different ends, science and technology have 
become closely, even inextricably, related in many fields. The 
instruments that scientists use, such as the microscope, balance, 
and chronometer, result from technology/engineering. Scientific 
ideas, such as the laws of motion, the relationship between 
electricity and magnetism, the atomic model, and the model of 
DNA, have contributed to improvement of the internal 
combustion engine, power transformers, nuclear power, and 

                                                 
67 Capítulo II Secção 3 – Lei de Bases do Sistema Educativo 
68 Lei de Bases do Sistema Educativo Secção III – Educação Extra-Escolar, Capítulo IV, artigo 30.º, ponto 1, alínea h) 
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human gene therapy. In some of the most sophisticated efforts of 
scientists and engineers, the boundaries are so blurred that the 
designed device allows us to discern heretofore unnoticed natural 
patterns while the accounting for those patterns makes it possible 
to continue to develop the device. In these instances, scientists and 
engineers are engaged together in extending knowledge.” 
(Driscoll, 2001) 
 

Na mesma conferência Driscol representa essa relação através da figura que a 

seguir se apresenta adaptada às TI: 

 
Figura 2 – Relação Engenharia Ciência e Tecnologia [adaptado de (Driscoll, 2001)69] 

 
 
Ciência, tecnologia e engenharia têm pontos em comum, e desde a revolução 

industrial intensificou-se essa interligação com efeitos visíveis no ambiente social: 
 

“De resto, o modo como a ciência e a tecnologia têm alterado as 
sociedades e o comportamento humano está particularmente 
associado às realizações da engenharia, como grandes criações 
que têm revelado o verdadeiro sentido da actividade dos 
engenheiros, nomeadamente após a Revolução Industrial.” 
(Andringa, 2003). 

 
 
Enquanto que a ciência70 obedece a regras e modelos para levar a cabo uma 

investigação em função dos objectivos traçados, bem formulados e coordenados 

entre si, segue uma determinada metodologia (métodos46, processos47 e técnicas48) 

com vista à procura do conhecimento, investigando, servindo-se da observação e 

experimentação, de forma educável e racional, a engenharia aplica esses 

                                                 
69 Também referenciado em: Technology Education/Engineering Education: A Call for Collaboration [2004] de Terri E. 

Varnado, Leslie K. Pendleton - http://succeednow.org/icee/Papers/218_ICEE2004VarnadoPendleton_(1).pdf [Pág.5] 
70Segundo a Verbo – Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura, a noção de ciência indica, em geral, conhecimento, mas, 

de facto, designou sempre algo mais do que o conhecimento vulgar não demonstrativo, com especificação um tanto 
diversa, desde a antiguidade até hoje. Os gregos usavam o termo correspondente para designar todo o saber 
criticamente fundamentado – (Verbo – Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura, Vol 5, Pág. 450.) 
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conhecimentos, manipula o universo que a ciência tenta compreender, justificar e 

descobrir – “Engineering is the systematic application of scientific knowledge in 

developing and applying technology” (Rutherford, 1990): 

“Science is the study of natural facts. Engineering is the 
application of the knowledge learned scientifically to develop 
products. Technology is the use of the engineered product.” 
[wikipedia, Março 2005]71 

“Science primarily involves using experimentation to uncover new 
things about the physical world, while engineering is about 
applying that scientific knowledge to create useful products and 
services for society. While science is firmly rooted in research, 
engineering relies on both research and design. Both disciplines 
require a strong knowledge of scientific theory, math and 
computing.72” 

 

 
Por outro lado a tecnologia, “que se estende até um vasto campo da actividade 

humana, envolvendo e manipulando ferramentas, máquinas, instrumentos, energia 

e organização do trabalho73”, é compatível com a ciência, controlável por métodos 

científicos e emprega-se para controlar, transformar ou criar coisas ou processos, 

naturais e sociais – “technology provides the eyes and ears of science — and some of 

the muscle, too” (Rutherford, 1990). 

 
A wikipedia relaciona a ciência e a tecnologia do seguinte modo: 

 
Technology (Gr. τεχνολογια < τεχνη "craftsmanship" + λογος 
"word, reckoning" + the suffix ια) has more than one definition. 
One is the development and application of tools, machines, 
materials and processes that help to solve human problems. As a 
human activity, technology predates both science and 
engineering. It embodies the human knowledge of solving real 
problems in the design of standard tools, machines, materials or 
the process. 

 [wikipedia, Março 2005] 
 

A engenharia, a ciência e a tecnologia estão intrinsecamente ligadas, tal como 

também se pode verificar pelas seguintes afirmações: 

 

 “…sendo a tecnologia uma área do conhecimento com crescente 
autonomia e importância e a engenharia a ciência que agrega a 
tecnologia à sua envolvente social” (Fernandes, 1999). 

 
 “Engineering technology is that part of the technological field 
that requires the application of scientific and engineering 
knowledge and methods combined with technical skills in 
support of engineering activities; it lies in the occupational 

                                                 
71http://en.wikipedia.org/wiki/Technology#Technology_in_ideology 
72 Queen's University – Faculty of Applied Science - 2001-2005 

http://appsci.queensu.ca/prospective/engineering/definition/ [19/01/05) 
73 Multimédia University (http://www.mmu.edu.my/v4/) > http://foe.mmu.edu.my/course/ehm3066/lecture/lec1-3.pdf  

Página 2 - [9 Março 2005]) 
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spectrum between the craftsman and the engineer at the end of 
the spectrum closest to the engineer. (Norma Belton, 2005)74.” 
 
“Engineers use science and technology (in both these forms) to 
create products and systems which themselves often constitute 
new Technologies.” (LANGFORD, 2003) 

 
 

O que leva a concluir que a resolução de problemas no âmbito de uma delas leva 

por vezes ao desenvolvimento das outras. 

 
 
 
Ideias Chave 6: A Engenharia – Ciência e Tecnologia 
 
A engenharia (Ideias Chave 2) serve-se da ciência e da tecnologia, e estas por sua 

vez contribuem para o avanço da engenharia, conjugando-se para a evolução 

tecnológica, melhorando técnicas e práticas e criando novos produtos, serviços e 

processos e contribuindo para a resolução de problemas, que é também uma das 

competências a desenvolver no engenheiro no âmbito das IIE. 

7 Factores para a Mudança na 

Engenharia 

Na sequência do estudo das TI será importante abordar os aspectos em que estas 

contribuem para as mudanças na engenharia em geral e no ensino das IIE em 

particular. 
 

Numa sociedade cada vez mais da informação para o conhecimento, os 

computadores estão hoje presentes em todas as áreas. No escritório, na formação, 

no trabalho em geral, o computador é cada vez mais um recurso indispensável. Eles 

estão presentes em importantes sectores, desde a economia à defesa e passando por 

muitos outros: Na gestão, das PME’s até às multinacionais, na indústria, na 

produção, na aquisição de informação e na obtenção do conhecimento, e cada vez 

mais no ensino, desde as escolas básicas às universidades e em todos os seus 

cursos. São vários os factores que interferem para as mudanças na engenharia que 

a seguir se abordam. 

                                                 
74CAC Administrative Assistant, ABET, Inc. - "Leadership & Quality Assurance in Applied Science, Computing, 
Engineering, & Technology Education". Esta informação foi obtida por mail (Ver anexo a este trabalho) 
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7.1 A Evolução e Massificação no Uso das TI 

 
“Em 2002, mais de 90% das escolas e empresas estavam ligadas 
em linha e mais de metade dos europeus eram utilizadores 
habituais da Internet.” (CCE, 2003) 

 
 
Em Portugal “nos últimos três anos aumentou a posse de Tecnologias da 

Informação e da Comunicação (TIC) nos agregados domésticos portugueses. Em 

2004, 41% dispõem de computador e 26% de acesso à Internet a partir de casa (27% 

e 15%, respectivamente, em 2002). Observa-se, entre 2002 e 2004, um crescimento 

médio anual de 25%, no que respeita ao computador, e de 33% no que se refere à 

Internet” (INE, 2004). 
 

As dezenas de milhões de utilizadores da Internet: “United Nations statistics 

estimate that 14.3 million people were online in Brazil in 2002, indicating that only 

8.22% of the population were Internet users (Moura, 2004)75”. A internet é um 

poderoso meio de consulta, aquisição e distribuição de informação, devido à 

rapidez na comunicação, na partilha da informação, nas transacções 

comerciais e no relacionamento entre pessoas e instituições. Os “mails”, os 

grupos de discussão, a teleconferência, são por vezes uma alternativa mais 

rápida, económica e simples de usar que a tradicional carta ou as reuniões 

tradicionais e como tal meios rápidos e práticos para a acção.  
 

A acção humana no uso das TI tem contribuído fortemente para o avanço 

tecnológico e para o encurtar de distâncias entre a ciência e a tecnologia76, o que 

levou ao aparecimento de novos e melhores meios materiais, novos produtos e 

processos, resultantes desse avanço. Esses avanços são um importante factor de 

mudanças na indústria, quer nos produtos quer nos processos de fabricação: 
  

“The profession itself has deeply changed in the latest decades 
due to the changes in the industrial structure, to the 
incorporation of new technologies in products, to a high 
degree of scientific content in industrial processes, and to the 
increasing complexity of product.” (Ricardo M Naveiro, 2004) 

 
Isso tem necessariamente repercussões na formação do futuro engenheiro e 

também na relação universidade indústria. A Universidade precisa de conhecer 

os novos equipamentos, novo software, as novas tecnologias: University, 

industry, and community are in it together. It is very important to have a 

process/mechanism to retool/upgrade technical currency of faculty” (Ahmed S. 

Khan, 2004). 
                                                 
75Statistics databases: Internet users per 100 population [ITU estimates] 

http://unstats.un.org/unsd/mi/mi_series_results.asp?rowId=605. 
76 Capítulo II Secção 6 – Engenharia, Ciência e Tecnologia 
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São várias as opiniões que atribuem à informática, um potencial de influência na 

educação nas engenharias tal como se pode verificar pelos seguintes excertos, nos 

quais se destacam os novos métodos de ensino à distância77: 

 
“General computing and information technologies, and 
simulation in particular, have the potential to act as priceless to 
complement construction engineering and management 
education.” (Anil Sawhney, 2000) 
 
“Computation is now regarded as an equal and indispensable 
partner, along with theory and experimentation, in the advance of 
scientific knowledge and engineering practice.” (Stryk, 2002)  
 
“Technology is perhaps the most important force of change in 
university education. Distributed learning78, distance 
education79, on–line education80 and the virtual university81 
are today a reality.” (Uronen, 2002) 
 

 
O ensino à distância e mais concretamente o “e-learning”, que num capítulo 

posterior abordaremos82, têm tido nesse aspecto um papel importante, neste 

ambiente global em que nos inserimos. 

7.2 Globalização 

Num mundo cada vez mais global e inseridos numa Europa do conhecimento, as TI 

têm um papel fundamental a desempenhar e o seu crescimento depende da 

produção de novas informações, da sua transmissão através da educação e da 

formação, da sua divulgação e da sua utilização em novos serviços, produtos e 

processos industriais. As universidades, local onde se fundem a investigação, a 

educação e inovação43 contribuem para a produção de conhecimento e para a sua 

divulgação através das TI: 

                                                 
77 Distance education was defined for this study as education or training courses delivered to remote [off-campus] sites 

via audio, video [live or prerecorded], or computer technologies, including both synchronous [i.e., simultaneous] and 
asynchronous [i.e., not simultaneous] instruction. (Ahmed S. Khan, 2004). Cenário educacional em que o Tutor e 
alunos estão separados pelo tempo, posição, ou ambos os factores. Os cursos de ensino a distância são levados a 
lugares remotos de forma síncrona ou assíncrona, incluindo correspondência escrita, texto, gráficos, áudio, vídeo, 
CD-ROM, televisão interativa e fax. O ensino a distância não exclui a aula tradicional. A definição de ensino a 
distância é mais ampla que a definição de e- Learning. (ISCTE, 2005) 

78Distribuição de conteúdos educativos em ambientes Internet, seguindo determinadas normas como por exemplo o O 
Sharable Content Object Reference Model (SCORM) é um modelo da ADL – Advanced Distributed Learning, que 
pode ser definido como um conjunto de especificações para o desenvolvimento, adaptação e distribuição de 
conteúdos educativos em ambientes Internet. Este modelo tem como principal objectivo desenvolver um processo de 
normalização que possibilite o suporte e o acesso a conteúdos pedagógicos de qualidade, adequados às necessidades 
do mercado e facilmente disponibilizados aos intervenientes do processo formativo via Internet (PT, 2005a) 

79A aprendizagem é realizada mediante a separação temporal, local (ou ambas) entre as pessoas que aprendem e as 
pessoas que ensinam (PT, 2005a). 

80 Todo um conjunto de ambientes virtuais de aprendizagem que vai desde a aprendizagem e as actividades até ao 
processo de avaliação: However there are several examples of online quizzes, multiple choice tests, and some 
examples os interactive exercices (Paulsen, 2000). Where learning occurs exclusively online, this is called online 
education. When learning is distributed to mobile devices such as cell phones or PDAs, it is called M-learning. 
(Wikipedia, 2005) 

81 A emegência da universidade electrónica que combina um conjunto de estruturas e tecnologias que permitem, a 
aprendizagem, o ensino e a investigação assim como o acesso e informatização dos serviços e processos 
administrativos. 

82Capítulo II Secção 7.4 – “E-Learning” 
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“A economia e a sociedade do conhecimento nascem da 
combinação de quatro elementos interdependentes: a produção 
do conhecimento, essencialmente pela investigação científica; a 
sua transmissão através da educação e da formação; a sua 
divulgação com as TIC; e a sua exploração através da 
inovação tecnológica. Ao mesmo tempo, surgem novos modos de 
produção, transmissão e exploração dos conhecimentos, que têm 
por efeito associar um maior número de intervenientes, 
geralmente interligados em redes num contexto cada vez mais 
internacionalizado.” (CE, 2003). 

 

A globalização corresponde à integração crescente das economias mundiais, o que 

tem sido facilitado e promovido por mudanças institucionais e tecnológicas. “Esta 

integração tem levado a um crescimento do comércio mundial, a transacções 

financeiras mais abertas, a níveis mais elevados de fluxos de investimento 

internacionais, e à interdependência crescente de grandes empresas, entre 

outros factores económicos” (Conceição, 2002). Ainda segundo o mesmo autor, a 

globalização convida necessariamente a comparações internacionais entre países 

e o índice de competitividade é dos factores mais importantes nesse contexto. 
 
 
A informação global tornou o acesso à aprendizagem mais pessoal, na medida em 

que cada pessoa tem mais meios de aprendizagem à sua disposição e também 

porque as mudanças e actualizações no conhecimento são mais frequentes e 

encurta a validade da informação83. Cada um tem de ser capaz de por si só 

obter essas mesmas actualizações. 

 
 
Por outro lado a globalização conduz a uma maior colaboração: “So, somewhat 

ironically, in the highly competitive world of globalization, technology also forces us 

to place a high premium on the ability to collaborate” (Chang, 2002). 
 

“The Boeing 777 is a good case study of how information 
technology is revolutionizing engineering practice. This airplane 
is one of the world’s largest and most complex machines. It has 
132,500 uniquely engineered parts that were designed in 12 
different nations. In the United States alone, 487 suppliers made 
parts for it. Yet no full-scale mock-up of the plane was ever made 
to make sure all the parts would fit together. It was simply built 
and flown.  
This kind of multidisciplinary collaboration through technology 
will soon characterize the world in which our students will work. 
And they need to know how to work with diverse partners on 
electronically connected teams that span a global economy.” 

(Clough, 2000) 
 

Daí surge a necessidade de se saber trabalhar em equipa209 e utilizar as TIC porque 

equipas de trabalho podem estar espalhadas à volta do globo. Ainda segundo o 

mesmo autor a relação de causa efeito entre a tecnologia e a globalização é hoje 

                                                 
83 Ver Página 50 – The shelf life of a degree in engineering is about three years 
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reconhecida pela comunidade científica: “the cause-and-effect relationship between 

technology and globalization is also well recognized by world opinion leaders” 

(Chang, 2002). 
 
 
A aproximação da informação e das pessoas através do uso das novas tecnologias, a 

aprendizagem e o trabalho colaborativo obrigam a um maior esforço no 

desenvolvimento de competências nessa área, o que contribui para uma maior 

responsabilidade e independência do estudante. 
 
 
Assim, é importante fornecer aos estudantes a experiência de trabalho em 

equipa, na gestão de projectos e na utilização das ferramentas de 

engenharia: 
 
 

The major aims of the subject were to provide students with 
experience in working effectively in teams, managing a project, 
managing time and using the tools of professional engineering, 
including written, oral and graphical communication and using 
technical information sources. (Cribb, 1998a) 

 
 
 
Vivemos cada vez mais na sociedade do conhecimento, e dispomos para isso de um 

conjunto de poderosos meios de procura e consulta de informação. Tal como no 

passado, com a revolução industrial a engenharia criou e manuseou escassa mas 

valiosa informação. Hoje essa informação é um bem comum, público e abundante, e 

como tal “os engenheiros deverão estar preparados para serem capazes de 

manusear essa informação” (John O. Mingle, 2004), aproveitar e assimilar a que 

possa gerar conhecimento utilizável.  
 

“Com o processo de globalização, as vantagens competitivas dos 
países situam-se cada vez mais na sua capacidade de inovação, 
susceptível de ser traduzida na possibilidade de concepção de 
novos produtos, na adopção de novas tecnologias e sistemas na 
assunção de novos processos produtivos, capacidades estas 
intimamente ligadas à criação, difusão, exploração e gestão do 
conhecimento” (Veiga Simão, 2004). 

 

 

A globalização traz implicações como as que nesta secção foram apresentadas. 

Algumas delas são também fundamentais como resposta ao desafio que é a 

construção da Europa do Conhecimento, objectivo central do Processo de Bolonha 

que a seguir se aborda. 
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7.3 O Processo de Bolonha 

Subscrita em 19 de Junho de 199984 pelos ministros responsáveis pelo ensino 

superior de 29 países europeus, um ano após a Declaração de Sorbonne85 (“onde 

nasceu o conceito da Europa do conhecimento86”), “a declaração de Bolonha tem 

como objectivo central a construção da Área Europeia de Ensino Superior” 

(CNAVES, 2001)87, reforçada com orientações dadas no Conselho Europeu de 

Lisboa (Março de 2000): “tornar-se na economia baseada no conhecimento mais 

dinâmica e competitiva do mundo, capaz de garantir um crescimento económico 

sustentável, com mais e melhores empregos, e com maior coesão social” (CE, 2003). 

O “desenvolvimento coerente e coeso de uma Área Europeia de Ensino Superior 

(EHEA)” até 201088 tornou-se assim o objectivo prioritário: 
 

“A emergente Área Europeia do Ensino Superior, a par da Área 
Europeia de Investigação89, consubstanciará o alicerce 
fundamental da Europa do Conhecimento. (MCES, 2003) 
 
Segundo a Nova Teoria do Crescimento, desenvolvida por Paul 
Romer, o Conhecimento tornou-se o terceiro factor de produção, 
ao lado do trabalho e do capital.” (Veiga Simão, 2004)90 
 
“Las empresas se encuentran, por lo tanto, en un momento en el 
que el conocimiento es su recurso más importante desde el 
punto de vista estratégico. Este hecho ha llevado a la OCDE a 
definir el nuevo entorno como el de la economía basada en el 
conocimiento, en la cual el motor es la producción, distribución y 
uso de conocimiento e información.” [(OCDE, 1996). (Sara 
Fernández López, 2004)] 

 
 
A construção de uma Europa do conhecimento91 que favoreça a 

competitividade – a capacidade de atrair novos estudantes, a Empregabilidade 

– ter resultados de aprendizagem relevantes para o mercado de trabalho e a 

Mobilidade – Interna e externa92 “dos estudantes, professores e staff, são 

objectivos gerais apontados como resultantes da declaração de Bolonha” (Mora, 

2004). 

                                                 
84 Ver Anexo I – Declaração de Bolonha. Esta secção apresenta um resumo final 
85 Assinada a 25 de Maio de 1998 pela França, Inglaterra, Alemanha e Itália, com vista ao estabelecimento de uma 

plataforma comum de ensino superior que acompanhasse o processo de integração económica e política. 
86 Parecer Nº 6/2004, de 25 de Agosto-Diário da República Nº 200, IIª Série, Ministério da Educação - Conselho 

Nacional de Educação 
87 http://168.144.195.227/cnaves1/documentos.htm  
88 Ministério da Ciência e do Ensino Superior referindo: Conferência de Ministros responsáveis pelo Ensino Superior 

Comunicado Berlim Setembro de 2003 - http://www.ubi.pt/ubineec/_private/Berlim.rtf  [14 Maio 2005] 
89 Uma investigação orientada e útil. [A investigação fundamental, que embora continue a ser um domínio 

privilegiado de actividade das universidades, é aqui efectuada num contexto de aplicação, sem no entanto perder o 
seu carácter fundamental. Na Europa, as universidades tendem a efectuar para as empresas investigação de natureza 
directamente aplicada, ou mesmo actividades de prestação de serviços científicos, mas um desenvolvimento 
excessivo destas actividades poderia pôr em perigo a sua capacidade de contribuir para o progresso dos 
conhecimentos. (CE, 2003)]. 

90 Ver também http://www.mctes.pt/?id_categoria=65 >Bolonha: Agenda para a Excelência > Documentos Produzidos 
91 “…factor insubstituível para o crescimento humano e social, sendo componente indispensável para a consolidação e 

para o enriquecimento da cidadania europeia…” – Declaração conjunta dos Ministros da Educação europeus 
(Bolonha, 19 de Junho de 1999) 

92 Mobilidade entre áreas de formação; entre escolas; entre subsistemas (politécnico, Universitário); entre países 
(CCISP, 2004) 
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O Processo de Bolonha corresponde ao propósito da construção do 
Espaço Europeu do Ensino Superior, coeso, competitivo e 
atractivo para docentes e alunos europeus e de países terceiros.  
O Processo de Bolonha visa a construção de um Espaço Europeu 
do Ensino Superior que promova a mobilidade de docentes, de 
estudantes e a empregabilidade de diplomados. (MCIES, 
2004c) 

 
Para concretizar os objectivos gerais apresenta-se a seguir os objectivos específicos: 

Objectivos específicos 

A Declaração de Bolonha contém 6 Linhas de Acção, às quais o 
Comunicado de Praga acrescentou mais 3. A maioria destas 
Linhas de Acção coincidem com as políticas da Comissão 
Europeia, apoiadas ao longo dos anos pelo Programa Sócrates, 
enquanto que outras requerem novas iniciativas, e que englobam 
(Patrão, 2005): 
 

Declaração de Bolonha93 
 

1.Adopção de um sistema de graus de acessível leitura e 
comparação94; 

2.Adopção de um sistema essencialmente baseado em 2 ciclos95; 
3.Estabelecimento de um sistema de créditos25; 
4.Promoção da mobilidade96; 
5.Promoção da cooperação Europeia na avaliação da qualidade97; 
6. Promoção da dimensão europeia do Ensino Superior98; 

 
 
Comunicado de Praga99 
 

7. Aprendizagem ao longo da vida100; 
8. Instituições e estudantes do Ensino Superior101; 
9.Promover a atracção do Espaço Europeu de Ensino Superior102; 
(10. Acompanhamento contínuo103) 

 

                                                 
93 Ver Anexo I – Declaração de Bolonha 
94 De modo a também evitar diferentes designações para o 1º grau como: "Bachelor" anglo-saxónico, à "Licence" 

francesa, passando pela "Laurea" italiana, a existência de dois níveis diferentes de graduação no 1º ciclo como 
acontecia em Portugal: Bacharelato e licenciatura ou outras graduações curtas como as "associate degrees" em 
Inglaterra, possibilitando assim a promoção da empregabilidade e competitividade a nível europeu (Lourtie, 2001) 

95 O graduado e o pós-graduado. Insistência no 1.º ciclo curto (mínimo de três anos), correspondente à licenciatura, e no 
sistema de créditos (180 a 240 unidades de crédito para três a quatro anos desse ciclo), com acesso para o 2º ciclo, 
tendo sobretudo em vista o mercado de trabalho, valoriza o sistema de créditos como dinamizador da mobilidade 
dos estudantes e o apoio à aprendizagem ao longo da vida e traz o acento tónico posto na avaliação da qualidade no 
espaço europeu (JUSTO, 2003). O 2º Ciclo Dá Acesso Aos Graus De Mestre E Doutor E Pode Ter Um "Perfil Mais 
Científico Ou Mais Profissionalizante" (Parecer Nº 6/2004, De 25 de Agosto Diário Da República Nº 200, IIª Série, 
Ministério Da Educação -  Http://Www.Adm.Ua.Pt/Legua/Legensuperior/Parecer_6_2004.Htm) 

96 Num contexto europeu de investigação, de ensino e de formação 
97 Com vista a desenvolver critérios e metodologias comparáveis 
98 Especialmente no que respeita ao desenvolvimento curricular, à cooperação interinstitucional, aos esquemas da 

mobilidade e aos programas integrados de estudo, de formação e de investigação. 
99 Ver Anexo J – Declaração de Praga 
100 aprendizagem ao longo da vida é necessária para enfrentar os desafios de competitividade e uso de novas tecnologias 
101 Ênfase a que o envolvimento das universidades e de outras instituições de ensino superior e dos estudantes como 

parceiros competentes, activos e construtivos no estabelecimento e conformação uma Área Europeia de Ensino 
Superior 

102 Importância de aumentar a atractividade do ensino superior europeu para os estudantes da Europa e de outras partes 
do mundo,  especialmente através da: legibilidade, comparabilidade qualidade do ensino 

103 Continuar a cooperação baseada nos objectivos definidos na Declaração de Bolonha, 
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A importância das TI na concretização destes objectivos está também enunciada no 

relatório encomendado a Pedro Lourtie pelo grupo de acompanhamento do Processo 

de Bolonha e destinado à reunião de ministros de Praga (Maio de 2001): 

 
 

“Para estabelecer a Área Europeia do Ensino Superior, é essencial 
ter informação acessível sobre programas e instituições, 
inclusive sobre as condições oferecidas a estudantes, isto poderá 
ser feito usando as TIC (Tecnologias da Informação e 
Comunicação). Esta informação deveria estar disponível de 
forma a ser relevante para os candidatos e estudantes, mas 
também para os empregadores e a sociedade em geral” (Lourtie, 
2001). 

 

Em Janeiro de 2004, sob o tema: Linhas Gerais Estratégicas, Eixos Prioritários, 

Futuro 2010 — Programa Operacional da Sociedade do Conhecimento, o MCES 

definiu como uma das linhas de acção: 

 
Dar continuidade às Medidas e Acções no domínio da Sociedade 
da Informação, de estímulo à acessibilidade, assim como à 
dinamização, desenvolvimento e experimentação em prol do uso 
social das tecnologias da informação e comunicação em 
todas as áreas de desenvolvimento; (MCIES, 2004a) 

 
 
Novas expectativas surgem a partir deste novo quadro de referências. As 

universidades desempenharão aí um importante papel: 

 

“Paralelamente à sua missão fundamental de formação inicial, a 
universidade deve responder a novas necessidades de educação e 
de formação que emergem com a economia e a sociedade do 
conhecimento. Entre estas, é de referir a necessidade crescente de 
educação científica e técnica, de competências transversais e 
de possibilidades de aprendizagem ao longo da vida, que 
exigem uma maior permeabilidade entre as componentes e os 
níveis dos sistemas de ensino e de formação. A educação científica 
afecta directamente as universidades europeias, porque é na 
universidade que são formados os professores de ciências do 
ensino secundário. Além disso, a contribuição que se espera das 
universidades no quadro das estratégias de educação e de 
formação ao longo da vida conduz a um alargamento 
progressivo das condições de acesso ao ensino universitário 
(designadamente para permitir o acesso das pessoas que não vêm 
do ensino secundário superior mediante um melhor 
reconhecimento das competências adquiridas fora da 
universidade e da educação formal), a uma maior abertura das 
universidades às empresas, à melhoria dos serviços prestados 
aos estudantes e a uma diversificação da sua oferta de formação, 
tanto em termos de grupos destinatários, como de conteúdos e 
métodos de ensino104 “ 

(CE, 2003). 
 

                                                 
104 Fazendo referência a: Comissão Europeia, Comunicação "Tornar o espaço europeu de aprendizagem ao longo da 

vida uma realidade", COM (2001) 678 de 21.10.2001. 
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Se por um lado se trata de uma oportunidade para a melhoria do ensino 

universitário através de mudanças no sentido de uma maior qualidade, por outro é 

também um desafio a considerar, porque nos inseridos num “ambiente globalizado e 

em constante evolução, marcado por uma concorrência crescente para atrair e 

manter os melhores talentos e pela emergência de novas necessidades” (CE, 

2003) 

 
Foi neste âmbito (Processo de Bolonha) que a 13.05.2005, na Assembleia da 

República Portuguesa foi aprovada uma proposta do Governo Português de 

alteração à LBSE, com vista à harmonização do sistema de ensino português com 

os congéneres europeus. 

 
A proposta do Governo prevê a adopção de um modelo assente em três ciclos de 

estudo – licenciatura, mestrado e doutoramento - deixando de existir o grau de 

bacharel. Os institutos politécnicos ganham o direito de conferir o grau de mestre 

mas os doutoramentos continuam a estar reservados somente às universidades. 

7.3.1 A importância da Empregabilidade 

 
A declaração da Sorbonne, a 25 de Maio de 1998, sublinhou o 
papel fundamental das universidades no desenvolvimento das 
dimensões culturais europeias. Acentuou a criação do espaço 
europeu do Ensino Superior como a chave para promover a 
mobilidade e a empregabilidade dos cidadãos, para além do 
desenvolvimento geral de todo o continente. 

 
[Declaração de Bolonha a 19 de Junho de 1999] 

 
 
A empregabilidade, preocupação e orientação surgida na sequência do Processo de 

Bolonha, não deve reduzir a criação de cursos a uma lógica exclusiva de emprego. 

“Os programas de estudo têm que ser academicamente válidos e relevantes 

para o mercado de trabalho” (Patrão, 2005). Privilegiar a empregabilidade 

não significa privilegiar o emprego, ou seja “estimular uma formação 

demasiadamente centrada nas exigências presentes, prejudicando a evolução técnico 

profissional” (Jorge Gonçalves, 2003): 
 

“Dar resposta às justificadas preocupações quanto à relevância 
da educação superior e à empregabilidade dos seus graduados, 
sem comprometer a perspectiva de mais longo prazo que é própria 
das instituições de ensino superior, e das universidades em 
particular, poderá ser o desafio mais importante e o factor de 
sucesso das reformas curriculares derivadas do Processo de 
Bolonha.”. (Gomes, 2003)105. 

                                                 
105 Fazendo referência a um documento: Trends in Learning Structures in European Higher Education III que foi 

apresentado à convenção da European University Association em Graz, a 29-31 de Maio de 2003. 
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A empregabilidade pressupõe uma orientação dos curricula no sentido da aquisição 

de competências profissionais, sem descurar a vertente académica. Em Praga 

(19 Maio de 2001), os ministros aí reunidos “expressaram a sua apreciação pelas 

contribuições para o desenvolvimento de programas de estudo que combinem a 

qualidade académica com a relevância para uma empregabilidade duradoura e 

pediram um papel continuado e pró-activo às instituições de ensino superior” 

(Patrão, 2005). 
 

“Melhorar a qualidade académica e a empregabilidade dos 
graduados são as duas motivações mais frequentemente 
apontadas para o Processo de Bolonha.” (Gomes, 2003). 

 

Por outro lado, a necessidade de uma constante actualização (“Lifelong Learning” – 

contrária à formação perene) devido ao rápido ritmo de mudanças derivadas 

também de um mais rápido e mais fácil acesso à informação, levam a um novo 

formato proposto para as universidades, especialmente na redução no tempo de 

formação: 
  

“O serviço ao mercado de trabalho ganha relevância, e daqui a 
insistência no 1.º ciclo curto e no sistema de créditos (180 a 240 
unidades de crédito para três a quatro anos desse ciclo), sem 
impedir e sem se confundir com a natureza de primeiro patamar 
do 2.º ciclo”.  

 
[Declaração de Bolonha a 19 de Junho de 1999] 

 
A escolha da melhor organização curricular orientada para esse objectivo geral é 

um tema corrente e alvo de variadas opiniões. “Qual deve ser o primeiro grau obtido 

do ponto de vista do aluno? A generalidade dos países da UE já respondeu a esta 

questão: ao fim de três anos” (Fátima Morgado, 2003). Sendo um assunto corrente é 

natural a existência de diferentes opiniões106. 

 

A relação universidade empresas e uma formação do primeiro ciclo menos 

especializada e mais flexível favorece a empregabilidade: 
 
 

“A Escola e a Universidade devem reforçar a ligação ao universo 
do trabalho, procurando ligações institucionais com a sociedade 
em geral e fomentando práticas e cívicas conducentes a uma vida 
digna de ser vivida por todos.” (Veiga Simão, 2004) 

                                                 
106 “As competências de empregabilidade estão geralmente mais associadas ao Bachelor enquanto as competências 

académicas se supõem mais concentradas no Master (a menos que o Master tenho o objectivo muito específico de 
servir um dado mercado profissional)” (Gomes, 2003). 

“A distinção entre a educação de base científica e a educação mais aplicada ou vocacional deve ocorrer logo ao nível 
do 1º ciclo. Várias entidades consideram importante distinguir as designações dos correspondentes graus sendo a 
opção mais frequente neste sentido, respectivamente: Bachelor of Science in Engineering e Bachelor in Engineering. 
O primeiro é visto como um grau intermédio de reconhecimento de preparação básica para o Master e facilitador 
de mobilidade entre universidades, sem objectivos de formação profissionalizante imediata em engenharia mas com 
empregabilidade em âmbito mais geral, o segundo é visto como profissionalizante para engenharia com orientação 
aplicada ou vocacional. Advoga-se que a educação no 1º ciclo do primeiro caso deve ser do tipo da dos 3 primeiros 
anos dos cursos integrados de 5 anos existentes” (Magalhães, 2004). 
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“O princípio definido no documento Atalli segundo o qual “Tout 
nouveau diplôme devra obtenir sa reconnaissance dans les 
négociations collectives” é da maior importância…”(Fátima 
Morgado, 2003) 
 
“…o investimento estratégico na aprendizagem, na formação e na 
capacitação científica e tecnológica deve ser definido de forma 
acrescida sob a óptica da empregabilidade”(MCIES, 2004a). 
 
“A empregabilidade requer uma maior flexibilidade de 
programas e o desenvolvimento de conceitos de currículos que 
promovam a empregabilidade a longo prazo e a adaptabilidade 
dos estudantes. Além disso, significa a diversidade e 
multiplicidade de pontos de entrada e saída das experiências de 
aprendizagem (Patrão, 2005)107.” 

7.3.2 A importância da Competitividade 

“Em especial, deve-se ter em conta o objectivo de elevar a 
competitividade internacional do sistema europeu do Ensino 
Superior. A vitalidade e a eficiência de qualquer civilização pode 
medir-se pela, atracção que a sua cultura exerce sobre os outros 
países. Precisamos de assegurar que o sistema europeu do Ensino 
Superior consiga adquirir um grau de atracção mundial 
semelhante ao das nossas extraordinárias tradições cultural e 
científica.” 

[Declaração de Bolonha a 19 de Junho de 1999] 
 
 
A competitividade aqui vista sob o ponto de um ensino competitivo é também um 

dos factores considerados de grande importância no desenvolvimento de um país, 

citado em estudos, conferências e congressos, como no XV Congresso da Ordem dos 

Engenheiros, em que se falou de aspectos relativos à competitividade e inovação43, 

de “uma partilha mais intensa entre as empresas e as instituições” (Dias, 2004) e a 

necessidade de aumentar os patamares de exigência de qualidade da engenharia: A 

Europa deve possuir parâmetros de qualidade competitiva: “European education 

should become a world quality reference” (Mora, 2004). “É importante preparamo-

nos para esses ventos de mudança, começando precisamente por uma das áreas, que 

em si mesma contêm uma forte componente tecnológica – a competitividade”. 

 
“Portugal está entre os últimos numa série de critérios educativos: 
no ensino da ciência; na adequação do ensino a uma economia 
competitiva; na literacia económica; no interesse dos jovens em 
ciência; na adequação do ensino Universitário.” (Ribeiro, 2005) 

 
A competitividade funciona como uma amostragem da economia de uma país. A 

educação e as infraestruturas tecnológicas estão entre alguns dos importantes 

factores para essa competitividade: 

 

                                                 
107 Referenciando documentos da Convenção de Salamanca http://www1.ci.uc.pt/ge3s/documentos/d_salamanca.htm  
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“Infraestruturas tecnológicas – Telecomunicações, Uso de 
computadores, computadores per capita, utilizadores de Internet, 
competências em TI, cooperação tecnológica, desenvolvimento 
tecnológico, exportação de tecnologia, entre outros. 
“Scientific Infrastructure” – Total gasto em I&D, scientific 
articles, estudo de ciência nas escolas, registo de patentes, entre 
outros. 
Educação – Despesa pública com educação, Rácio professor 
alunos, Nº estudantes no ensino superior, Educação 
universitária, Avaliação da educação, literacia tecnológica, entre 
outros.” [IMD, 2005]108 

 

A competitividade, fruto da concorrência acrescida resultante da 

internacionalização da educação e acelerada pelas TIC, é também uma dos desafios 

apontados na estratégia definida no encontro realizado em Lisboa109 – “Making 

Europe by 2010”: 

 

“O Processo de Bolonha representa um desafio tão importante 
como os que estão definidos na Estratégia de Lisboa e que visam 
para a Europa os perfis próprios do espaço económico mais 
dinâmico e competitivo do mundo baseado no conhecimento 
e capaz de garantir um crescimento económico sustentável, com 
mais e melhores empregos e com maior coesão social” (MCIES, 
2005a). 
 

“O Processo de Bolonha corresponde ao propósito da construção 
do Espaço Europeu do Ensino Superior, coeso, competitivo e 
atractivo para docentes e alunos europeus e de países terceiros” 
(MCIES, 2004b) 

 

 

O Ministério da Ciência, Inovação e Ensino Superior num trabalho sob o tema 

Plano Nacional de Inovação aponta caminhos para o sector da inovação e indica um 

conjunto de acções a levar a cabo para a “criação de clusters fortes de base 

tecnológica, nomeadamente através do aumento da participação nacional nos 

programas europeus de I&D, e do aumento substancial do número de patentes110” 

 

A inovação43, a criação de novas empresas, a transferência e divulgação dos 

conhecimentos e a cooperação entre as universidades e a indústria devem ser 

incentivadas (CE, 2003): 

 

“O novo desafio da competitividade reside hoje no 
estabelecimento de pontes entre o conhecimento e o mercado e na 
criação de uma envolvente adequada à inovação no domínio das 
Tecnologias da Informação e Comunicação” (MCIES, 2004a). 
 

                                                 
108 Dados obtidos de: IMD (Institute for Management Development) http://www02.imd.ch/ > World Competitiveness 

Center > List of Criteria, a partir de uma amostra de mais de 300 critérios de selecção de informação e de uma 
amostra de mais de 60 países 

109 23 e 24 Março de 2000 
110 MCIES – Ministério da Ciência, Inovação e Ensino Superior - 

http://www.mcies.pt/index.php?id_categoria=20&id_item=2243&action=2  
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 “A competitividade internacional pode ser induzida através da 
promoção da produção do conhecimento europeu. A Difusão de 
livros de texto, revistas especializadas e resultados da 
pesquisa, por meios convencionais ou usando as Tecnologias 
da Comunicação e da informação com visibilidade mundial, 
aumentarão o prestígio e atractividade da Área Europeia do 
Ensino Superior. O prestígio não é o resultado imediato da 
qualidade, mas de uma contínua percepção da qualidade” 
(Lourtie, 2001) 
 
 

O investimento em novas tecnologias, a ligação e utilização do conhecimento ao 

mercado de trabalho, estabelecendo parcerias entre os diversos intervenientes são 

orientações para privilegiar a competitividade: 

 
“O conhecimento adquirido com as novas tecnologias e processos é 
motor de crescimento, competitividade, gerador de novos 
empregos e de ambiente melhorado” (MCIES, 2004d). 
 
“…promovendo a constituição de parcerias sólidas e perduráveis 
entre as instituições do sistema científico e de ensino superior e as 
unidades do tecido empresarial e institucional” (MCIES, 2004d). 
 
 

Estas ideias constam também das conclusões (pontos 43 e 47) do encontro de 

ministros europeus realizado em Barcelona111 que indica os parâmetros a incluir na 

educação para uma Europa que invista na competitividade: “…improved quality, 

facilitation of universal access, and opening-up to the wider world”, e na 

Investigação e Desenvolvimento (I&D), em que se prevê um investimento de 3% do 

PIB até 2010: “R&D and innovation in the Union should be increased with the aim 

of approaching 3% of GDP112 by 2010” 113. 

 
 

“Essa é a razão que levou a UE a assumir o objectivo de 
aumentar em 15%, até 2010, o número de diplomados em ciências 
e tecnologia” (MCIES, 2004d). 

 
 
Num mundo cada vez mais competitivo, onde os avanços tecnológicos favorecem a 

troca de informação e a consulta on-line, o que incentiva e favorece a 

investigação e consequentemente o desenvolvimento, I&D114 são a fonte de novas 

ideias que nos conduzem à inovação43 e à competitividade.  

 
O estabelecimento de parcerias entre as instituições do sistema científico e de 

ensino superior e as unidades do tecido empresarial e institucional, a criação de 

uma envolvente adequada à inovação no domínio das TIC, o aumento do prestígio 
                                                 
111 15 e 16 de Março de 2002 
112 Grouth Domestic Product que corresponde ao PIB 
113 Presidency Conclusions - Barcelona European Council – 15, 16 March 2002 (http://www.bologna-

berlin2003.de/pdf/Pres_Concl_Barcelona.pdf ) 
114 Development is the process by which a new product or process is brought into being or improved based largely on 

existing knowledge and theory http://www.nsf.gov/nsb/documents/1997/nsb97186/nsb97186.htm#defin Government 
Funding of Scientific Research NSC - National Science Foundation, USA -  (Last Updated: 03/08/2004) 
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através não só do aumento da qualidade, mas também de uma contínua 

percepção da qualidade, a “criação de “clusters” fortes de base tecnológica, são 

factores apontados para a competitividade110. 

 
Estas são as armas com que, criando novos produtos e novos processos de fabrico, 

se conquistam mercados, aumenta-se a produtividade e se criam novas industrias. 

A maioria dos países reconhece um relacionamento directo entre o investimento em 

C&T e o seu sucesso no mercado global em que se insere: “governments around 

the world measure their countries' science and technology (S&T) activities and their 

progress toward a more knowledge-based economy” (NSF, 2004) 

7.3.3 A importância da Mobilidade 

A Declaração de Praga reforça a componente da mobilidade 
apoiada já pelo plano europeu lançado em Nice em 2001, insiste 
na avaliação, na definição de graus académicos circuláveis, na 
necessidade de os estudantes participarem no processo e na 
capacidade de o sistema europeu atrair os estudantes de outras 
áreas culturais e políticas.  

 
 [Parecer Nº 6/2004, de 25 de Agosto-DR Nº 200, IIª Série, 

Ministério da Educação - Conselho Nacional de Educação] 
 
 
A mobilidade pressupõe a deslocação de estudantes e do restante “staff” 

(professores, investigadores e pessoal administrativo) para outras instituições, para 

outros países e também entre diferentes áreas do saber, respectivamente 

“mobilidade institucional, espacial e disciplinar” (Bursztyn, 2005), quer seja 

durante ou após a finalização de um ciclo de estudos. 

 

“Em algumas áreas comuns, poder-se-á fomentar a mobilidade de 
alunos entre as várias escolas do IPS115, através de disciplinas 
optativas e através da leccionação de módulos/disciplinas 
comuns a todos os cursos na “área de conhecimento” de cada 
Escola: tecnologias de informação” (Ângela Lemos, 2005). 

 

 
“Deveriam ser promovidos dois tipos de mobilidade: mobilidade 
horizontal (ex.: o estudante fica numa universidade de 
acolhimento por um ou dois semestres e depois regressa à 
instituição de origem para completar o seu grau) e mobilidade 
vertical (ex.: o estudante termina um período de estudos numa 
primeira instituição e depois vai para uma segunda instituição 
para continuar os seus estudos). A altura ideal para mudar de 
instituição neste sentido é após a conclusão de um dos ciclos”. 
(IPL, 2001)116 

 

                                                 
115 Instituto Politécnico de Setubal 
116 Referenciando documentos da Convenção de Salamanca http://www1.ci.uc.pt/ge3s/documentos/d_salamanca.htm 
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A mobilidade de recursos humanos no âmbito da formação de estudantes e de todos 

os outros intervenientes no processo educativo, visa o enriquecimento pessoal bem 

como o estabelecimento de contactos com outras culturas de modo a permitir o 

intercâmbio de conhecimentos e o desenvolvimento de novas experiências, 

formação e investigação, o que conduz a uma mais valia pela possibilidade de se 

conhecerem outros ambientes de aprendizagem, pela troca de experiências e o 

conhecimento de outras realidades o que enriquece a perspectiva científica. 

 
 

“Com esta acção visa-se completar a formação de alunos de 
licenciatura, mestrado e doutoramento com oportunidades 
abertas pela mobilidade entre instituições do ensino superior ou 
entre estas e instituições de I&D ou entidades do tecido 
empresarial ou institucional, como forma de obter mais valias 
para os formandos”. (MCIES, 2004d).117 
 
 
“A mobilidade dos estudantes e do restante pessoal promove a 
capacidade para lidar com um novo ambiente cultural e de 
ensino e também a capacidade de compreender outras culturas. É 
um requisito à luz da globalização, mas promove também a 
coerência a nível europeu e enriquece a perspectiva científica” 
(Patrão, 2005)118 

 
 
 
Possuir um conjunto de competências transferíveis, aprender a aprender e 

competências em TI são importantes para esse objectivo de mobilidade: 

 
 

“A mobilidade como “capital”18, tanto no mundo do turismo 
como no dos movimentos migratórios de índole académica ou 
laboral, exigem novas e mais complexas competências linguísticas 
aos cidadãos na Europa. Precisamos de saber viver mas também 
de trabalhar com os outros, no nosso país ou no estrangeiro” 
(Eugénia Santos, 2005). 
 

 
 
A mobilidade implica “que as estruturas curriculares devem ser ao mesmo tempo 

compatível, flexível e com equivalência em disciplinas” (Bursztyn, 2005). A 

comparabilidade dos cursos: “comensurabilidade nos cursos e graus - 

comensurabilidade quanto à carga de trabalho do estudante e quanto ao nível das 

aptidões adquiridas (o que nada tem a ver com uniformização de conteúdos, 

abordagens ou programas lectivos)” (Carvalho, 2004c) implica: 

 

 

                                                 
117 O apoio à mobilidade é assegurado mediante a concessão de bolsas de mobilidade, não acumuláveis com outras 

bolsas, a alunos de licenciatura, mestrado e doutoramento, por um período entre 6 e 12 meses, correspondentes aos 
montantes mínimos necessários para assegurar as despesas de deslocação, bem como os custos adicionais de 
alojamento e alimentação. 

118 Referenciando documentos da Convenção de Salamanca http://www1.ci.uc.pt/ge3s/documentos/d_salamanca.htm 
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o Usar créditos ECTS25, quer para troca quer para acumulação;  
o O Suplemento de Diploma122;  
o Aproximação aos assuntos do reconhecimento119;   
o A possibilidade para a mobilidade quer virtual, quer física120, 

não sendo a primeira uma substituta da última; 
o A disponibilidade de financiamento de estudantes e do restante 

pessoal;  
o Sistemas transparentes de garantia de qualidade em todos os 

países por áreas de estudo.  
 

[(Patrão, 2005)121] 
 
O Suplemento de Diploma122 e o uso de créditos expressos em unidades ECTS é 

um dos mecanismos que possibilita a comparabilidade dos cursos, avaliação da 

qualidade e consequentemente a mobilidade: 
 

“Um dos objectivos expressos na Declaração de Bolonha é o de, em 
todos os países subscritores, se estabelecer um sistema de créditos, 
do tipo ECTS25, como um meio adequado à promoção de uma 
ampla mobilidade dos estudantes, devidamente suportado por 
sistemas de avaliação e garantia de qualidade mutuamente 
reconhecidos e complementado pelo uso generalizado do 
suplemento ao diploma.” (Veiga Simão, 2004). 

 
 
A realização de projectos de colaboração entre instituições de ensino ou 

outras, assim como a existência de cursos envolvendo diferentes escolas são 

algumas das medidas que favorecem a mobilidade e são apontadas como estratégia 

de promoção da qualidade: 
 

“No incentivo e intensificação de projectos de colaboração entre 
universidades – empresas, bem como de programas de 
mobilidade de recursos humanos entre o ensino superior, o 
sistema científico, o tecido económico e as instituições públicas;” 
 
“… apoiar e estimular a mobilidade de recursos humanos entre o 
ensino superior, o sistema científico, o tecido económico e as 
instituições públicas visando aprofundar as relações simbióticas 
entre o ensino e a investigação e entre estes e as entidades 
empresariais e institucionais”. 

 (MCIES, 2004d) 
 
No programa do actual governo essas medidas estão já contempladas: 
 

“De igual forma, promover-se-á a mobilidade dos estudantes, 
potenciando a existência dos dois ciclos e aumentando as 
facilidades de participação em intercâmbios europeus, quer pela 
mobilidade dos alunos e professores, quer pela organização de 
cursos envolvendo escolas de diferentes países123.” 

                                                 
119 Reconhecimento de estudos, diplomas e graus de ensino – Convenção de Lisboa em 11 Abril de 1997, 

http://www.fcsh.unl.pt/docentes/cceia/convencao_lisboa.pdf  
120 Movilidad ficticia. Los estudiantes, sin abandonar su país de origen, se matriculan en una institución ubicada 

también en el propio país que les permite obtener un título reconocido por una universidad extranjera. Ello se debe a 
que entre la institución residente en el país de origen y la institución extranjera se han establecido vínculos previos 
para desarrollar actividades educativas (campus satélites o franquicias, entre otras modalidades). (Sara Fernández 
López, 2004) 

121 Referenciando documentos da Convenção de Salamanca http://www1.ci.uc.pt/ge3s/documentos/d_salamanca.htm 
122 Um sistema de ensino comparável acreditado e legível 
123 Programa do XVII governo constitucional, 17 março 2005, http://www.embaixada-portugal-

fr.org/programa%20gov..htm [19 Maio 2005] 
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7.3.4 Processo de Bolonha – Resumo 

O desenvolvimento de capacidades124, nomeadamente para o trabalho em 

equipa209 e a utilização das TI, a inovação, a investigação, as parcerias entre 

instituições de ensino, científicas e indústria, a transferência e divulgação de 

conhecimentos para o acesso universal à informação, o investimento em novas 

tecnologias e em infra-estruturas tecnológicas, na educação, no incentivo na 

relação universidade – empresas, a publicitação dos cursos, a publicação de 

elementos de formação e de artigos científicos a par com a percepção da 

qualidade, são alguns dos aspectos a ter em conta com vista a um ensino mais 

visível, atractivo e competitivo. 

 

Alguns desses temas juntamente com a redução no tempo do 1º ciclo de formação 

superior, a orientação vocacional e profissionalizante na aquisição de competências 

profissionais e uma ênfase especial numa estreita relação universidade – mercado 

de trabalho, um ensino menos especializado e mais flexível, são aspectos a 

considerar com o objectivo de empregabilidade.  

 

Um sistema de ensino comparável acreditado e legível – suplemento de diploma 

– a capacidade de aprender, a capacidade de utilização das TI, a realização de 

projectos de colaboração entre instituições, possibilita a mobilidade de recursos 

humanos, que resulta no intercâmbio de culturas e de experiências na investigação 

e na formação, e possibilita a aquisição de novos conhecimentos. 

 

O apoio e incentivo a projectos de I&D inovadores, levados a cabo através de 

estabelecimento de parcerias entre instituições de ensino ou com a indústria, a 

participação nacional em programas europeus são importantes factores na 

construção da Europa do conhecimento. 

7.4  “E-Learning” 

 “O Ensino à Distância universitário em Portugal começa agora a existir com mais 

frequência nas Universidades, Institutos e outras escolas superiores”.125 A criação e 

utilização de plataformas de “e-learning” – Aplicações, isto é, “software desenvolvido 

                                                 
124 capacidades: conhecimento indissociável de cada indivíduo, armazenado no cérebro humano de cada um de nós, 

incluindo convicções, competências, talentos, etc; tecnicamente, "wetware" é a palavra associada a este tipo de 
conhecimento. (Manuel Heitor, 2002) 

125 http://ead.no.sapo.pt/mundo/portugal.html#sup – EAD – Ensino à Distância – Ministério da Educação 2002 (retirado 
em 8/10/2005) 
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para apoiar o ensino/aprendizagem. Normalmente, incluem ferramentas que visam 

ajudar o professor a organizar, construir e gerir uma disciplina ou um 

curso on-line” (Pais, 2004), são também uma solução apontada para responder às 

necessidades de formação empresariais: 

 
“O e-Learning é considerado um instrumento importante na 
educação de adultos, que coloca cada vez mais a tónica numa 
aprendizagem informal e não formal126, tendo demonstrado ser 
um meio bem aceite e eficaz em termos de custos para suprir 
rapidamente as competências e qualificações adequadas às 
necessidades empresariais em constante transformação (cerca de 
60 % das necessidades de formação por parte dos operadores 
principais do sector das TIC são actualmente supridas através de 
e-Learning.” (CCE, 2002). 
 

 

O “e-learning” é uma das tecnologias em educação em grande crescimento. Como 

exemplo refira-se o caso da PT em Portugal: 

 

 

“…na PT Inovação, o negócio e-Learning registou, em 2004, um 
crescimento de quase 76%, um valor notável quando comparado 
com os 2%, registados no ano anterior” (PT, 2005d). 
 
 
“O e-Learning pode ser definido como um processo de 
aprendizagem e de distribuição de conteúdos formativos, em 
ambientes digitais” (PT, 2005c). 

 
 

Apesar da abrangência do termo “e-learning”, o que permite incluir meios como 

CDROMs, DVD, TV e vídeo, entre outros, verifica-se que “na linguagem da prática, 

porém, cada vez mais a expressão e-learning é reservada para a aprendizagem via 

Internet” (Telles, 2005). 

 
De acordo com a tecnologia de suporte utilizada, o “e-learning” cobre diferentes 

tipos de formação: Assíncrona, “em que a interacção entre professores (tutores) e 

alunos (formandos) ocorra com um certo intervalo de tempo. Este tipo de formação 

geralmente ocorre por intermédio da Internet, CD-ROM, grupos de discussões on-

line ou e-mail” (ISCTE, 2005), ou uma formação síncrona que, ao contrário da 

anterior, caracteriza-se por permitir comunicações à distância mas coincidentes no 

                                                 
126 Aprendizagem informal: é aquela aprendizagem que ocorre em ambientes não estruturados para esse fim; ela ocorre 

ao longo de toda a vida tendo como fonte a experiência e erro, o trabalho, amigos e parentes, o colega ao lado, um 
help-desk, os media, a observação da actividade de outras pessoas, a literatura especializada, … Também ligado ao 
conceito de aprendizagem informal está aquele de conhecimento tácito que é o conhecimento existente numa 
organização que não está escrito em lugar nenhum; esse tipo de conhecimento pode ser essencial para a operação da 
organização mas não pode ser objeto de uma aprendizagem formal e 

- Aprendizagem não formal: é a aprendizagem claramente estruturada, propiciada por entidades que não pertencem ao 
chamado "sistema formal de educação e treinamento" como ONGs, associações e a própria empresa. 

- Aprendizagem formal: aquela aprendizagem claramente estruturada, propiciada por entidades que pertencem ao 
chamado "sistema formal de educação e treinamento", sistema esse reconhecido por leis e entidades governamentais 
e que concede diploma (Telles, 2005).  
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tempo. Os intervenientes têm que estar presentes. São exemplos o uso da 

videoconferência e “chat” entre outros. 

O “e-learning” combina conceitos de colaboração e aprendizagem colaborativa – 

“Permitem ao aluno estudar e interagir com outros, via e-mail, discussões ou chats” 

(ISCTE, 2005) – interactividade, acessibilidade - permitir o acesso à formação 

em qualquer lugar e a qualquer momento - de conectividade e de flexibilidade – 

“aprendizagem flexível em tempo, espaço e conteúdos através de uma rede 

tecnológica que interliga os diferentes actores do processo de aprendizagem 

(formadores ou tutores e formandos)” (ESTG, 2002):  

“O e-Learning permite grande flexibilidade, racionaliza recursos 
(financeiros e humanos), promove a inovação nos processos 
formativos, estimula a criação de conteúdos multimédia, 
permite a criação de comunidades de aprendizagem e alarga 
a cobertura geográfica da formação”. (Santos, 2004) 

 
 

Um bom suporte pedagógico, administrativo e cognitivo, através da integração dos 

meios da comunicação bidireccional dá a possibilidade de haver diferentes ritmos 

de aprendizagem e com distintos itinerários formativos, a possibilidade de 

uma formação permanente com importantes “ganhos económicos”.  

Para uma boa solução de “e-learning”, há que ter em conta alguns importantes 

componentes que lhe estão associados: 

“1. Os Conteúdos, com qualidade científica e pedagógica e 
preparados para auto aprendizagem ou aprendizagem 
colaborativa, em vários formatos (vídeo, áudio, texto e 
multimédia). 
2. Os Tutores/Formadores, com competências científicas, 
pedagógicas e tecnológicas. 
3. Os Sistemas de Interacção, que podem ser meramente 
informativos ou de aconselhamento entre formandos, formadores 
e instituições de formação. 
4. A Tecnologia, que deve ser utilizada como um meio ao serviço 
do acto de aprender ou de ensinar (plataforma, comunicações e 
equipamentos necessários). 
5. Os Sistemas e Instrumentos de Avaliação, rigorosos e 
transparentes, de modo a avaliar os formandos, a formação e os 
sistemas de gestão e de comunicação.” 

(Santos, 2004) 
 

Várias são as soluções de “e-learning” hoje disponíveis, nas quais se pode ainda 

incluir uma “estratégia pedagógica que combina situações de “e-learning” com 

momentos de formação presencial (b-Learning - O blended learning127)” (PT, 

                                                 
127 Numa comunicação da Universidade Moderna para o ano lectivo de 2005-2006 pode ler-se no seu site 

http://www.umoderna.pt/lisboa/: Temos o prazer de anunciar que, já neste ano lectivo de 2005/06, oferecemos, a 
quem se inscreve no 1º Ano, a Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas em dois regimes alternativos: 
presencial e a distância, em blended learning!  
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2005b), o M-learning128: “extensão do “e-learning” que permite maior mobilidade 

com recurso a dispositivos móveis e serviços de localização” (Gouveia, 2005) 

 
As iniciativas de “e-learning” têm sido incentivadas através de comunicados da 

Comissão das Comunidades Europeias porque são um importante suporte para 

uma aprendizagem ao longo da vida e para a competitividade: 

 
 

“A iniciativa «e-Learning: pensar o futuro da educação»129 foi 
adoptada pela Comissão Europeia em 24 de Maio de 2000 visa 
mobilizar os agentes educativos e de formação, bem como os 
agentes sociais, industriais e económicos envolvidos, de modo a 
fazer da aprendizagem ao longo da vida a força motriz de 
uma sociedade solidária e coesa, numa economia competitiva” 
(CCE, 2001). 

 

São algumas e importantes as vantagens do “e-learning”: A eliminação de barreiras 

de espaço e tempo, o que também favorece a auto-aprendizagem, a “redução de 

custos” de formação, a variedade, “a flexibilidade que permite, a alargada 

cobertura geográfica e a racionalização de recursos (financeiros e humanos). 

Contudo, o “e-learning” só pode ser visto como vantajoso se, juntando os argumentos 

mencionados, obtiver iguais ou melhores resultados pedagógicos comparados com o 

ensino tradicional”. (Pais, 2004) 

                                                                                                                                  
Esta decisão foi tomada para responder a repetidas solicitações de alunos que não têm possibilidade de frequentar as 
aulas presenciais com assiduidade e que na modalidade de blended learning encontram a melhor solução para poder 
prosseguir os seus estudos. 
Nesta modalidade tem o aluno todos os materiais de estudo, de trabalho e contacto na Internet, na nossa Plataforma de 
E-Learning. Para além deste apoio tem mais dois tipos de apoio aos quais pode aceder se assim o entender - um 
professor-tutor que o acompanhará ao longo do ano e o aconselhará sobre como remediar ou potenciar o seu trabalho 
individual e os professores de cada disciplina que, uma vez por mês, darão uma aula presencial de síntese da matéria 
abordada e de esclarecimento de dúvidas. Os testes de auto-avaliação são feitos on line e os exames são, naturalmente, 
presenciais. 
128 Currently mobile phone users send and receive text messages, they talk to their friends and play simple computer 
games. In the future, location-aware mobile multimedia devices may replace some of their simple phones. Others may 
still continue to use just a regular mobile phone with text messaging. In both cases, the m-learning project is 
investigating how the technologies in the hands of these young people, now and in the near future, might be used to 
engage them in learning activities, start to change their attitudes to learning and thereby contribute to improving their 
skills, opportunities and lives. - ULTRALAB and CTAD - © 2003 - http://www.m-learning.org/index.shtml  
129 COM (2000) 318 final, 24.05.2000 (http://www.europa.eu.int/comm/elearning). 
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7.5 Repercussões na Educação 

O ensino da engenharia é chave para o futuro do País… Uma boa 
formação de base ajuda a preparar os estudantes para um leque 
de actividades, em mutação permanente. (Soares, 2003) 

 

Sendo a educação o motor do conhecimento, da inovação e do progresso, resulta 

daí a importância no seu investimento: “Many studies show that information 

technology has positive effects on learning…”, (Papadakis, 2000). As universidades e 

as instituições governamentais estão cientes disso e manifestam-no através das 

mais variadas formas: “DOE130 has begun development of a national leadership 

computing capability that will provide unprecedented computing performance to all 

areas of science and engineering” (Stevens, 2004). 

 

A Internet, a rede de comunicações cada vez maior, o aparecimento de novos meios 

de acesso à informação e à comunicação, os poderosos meios de consulta e 

pesquisa, aceleram o ritmo dessas mudanças e facilitam a aquisição de 

conhecimento útil, a criatividade, a inovação, a actualização e aquisição de 

novas competências, como por exemplo a capacidade de pesquisa e selecção 

da informação: “Ability to seek and sift information” (Ming, 2004)),  

 
 

“O Ensino Universitário visa conferir aos estudantes uma 
formação em ambiente de investigação131 e de construção 
teórica do conhecimento, que os habilite a contribuir para o 
avanço do saber e respectivas aplicações, estimule o espírito 
crítico, o empreendedorismo e a capacidade de pesquisa” 
(CRUP, 2004). 
 
“Uma das grandes mudanças verificadas no ensino da 
engenharia deve-se ao acesso cada vez mais fácil à informação 
através do uso da Internet, à evolução nas possibilidades de 
pesquisa, aos recursos disponíveis e on-line, como é o caso das 
bibliotecas e da criação de serviços universitários com produção e 
partilha de conteúdos académicos, criação de comunidades de 
ensino superior e “webização” dos processos internos da 
universidade – Campus Virtual” (Travessa, 2004). 

 

 

“The shelf life of a degree in engineering is about three years132” (Chang, 

2002), pelo que é importante a capacidade de aprender: “instruction via the 

                                                 
130 U.S. Department Of Energy 
131 As universidades empregam, com efeito, 34% do total de investigadores na Europa, embora os números nacionais 

variem quase do simples ao triplo entre os Estados-Membros (26% na Alemanha, 55% na Espanha e mais de 70% na 
Grécia). As universidades são também responsáveis por 80% da investigação fundamental realizada na Europa (CE, 
2003). 

132 “According to the National University Continuing Education Association, for mechanical engineers it is 7.5 years; 
electrical engineers, 5 years; software engineers, a mere 2.5 years. These estimates were devised almost a decade 
(Smerdon, 1996)  
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Internet provides a flexible learning mode particularly for working professionals 

whose knowledge must be continually refreshed throughout their careers” (Chang, 

2002) – A Internet, o ensino à distância, por exemplo, possibilitam esses meios de 

aprendizagem. 

 

Uma das importantes consequências da evolução das TI e da tecnologia em geral é 

a sua repercussão na educação: "The exponential rate of technological advances 

is forcing a paradigm shift in education” (Ahmed S. Khan, 2004). 

 
“Engineering education, like the rest of higher education, needs to 
prepare students for a hanging world where “teaching existing 
knowledge is becoming less important than teaching effective 
information-gathering skills.133” (Cribb, 1998b) 

 

Os intervenientes no processo educativo têm também eles de aprender e actualizar-

se de forma constante: 

 
“Knowledge is like milk. It has a shelf life stamped right on the 
carton. The shelf life of a degree in engineering is about three 
years. If you’re not replacing everything you know by then, your 
career, like aged milk, is going to turn sour fast.” What we need, 
therefore, is an engineering education that is focused not merely 
on providing omprehensive technical knowledge, but more 
importantly, on instilling in students the ability to learn, to 
analyze, to synthesize, and to creatively apply fundamental 
engineering principles to new problems.” (Chang, 2002) 

 

Novos métodos de trabalho, novas técnicas, novos materiais e essencialmente o 

aparecimento de novas ferramentas134 de trabalho facilitam também o 

aparecimento de novos produtos e processos e como tal, estimulam a 

competitividade, a inovação e mudança. Será oportuno referir que relativamente 

ao modo de ensino e na sequência do Processo de Bolonha24, associações de 

referência, como a CESAER135 e a SEFI136 elaboraram um conjunto de 

recomendações a ter em conta no ensino da engenharia em que se inclui no ponto 5: 

 
“Criteria for degrees in engineering should be based on learning 
outcome and on competence rather than solely on student 
workload.137” 

 
 
A educação está hoje em dia caracterizada pelo uso dos “media”. As novas fórmulas 

curriculares daí resultantes têm as suas implicações nas teorias educacionais. A 

                                                 
133 citando (Ackerson, Linda G. and Young, V.E.,  1994, 132-144) - Evaluating the impact of library instruction 

methods on the quality of student research. Research Strategies, V.12(3), Summer 1994, 132-144. 
134 “Engineering fundamentals are the same today as they were in 1950 and before. It's the tools that are different…” - 

http://www.todaysengineer.org/archive/v1n2_thinking.asp  
135 Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research 
136 Société Européenne Pour la Formation Des Ingénieurs 
137 Summary of recommendations of CESAER and SEFI - in view of the European University Association Graz 

Conference, May 2003, and of the European Education Ministers Summit, Berlin, September 2003 -  
http://www.cesaer.org/ > News & Events > Publications > CESAER + SEFI on the Bologna Declaration (Helsinki, 
February 2003) 
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Internet tornou-se um meio que possibilita a aprendizagem e a actualização 

contínua de conhecimentos em todas as áreas, incluindo em engenharia. Por 

exemplo uma universidade inglesa (University of Surrey – Guildford) afirma numa 

página pertencente à sua escola de engenharia:  

 

“Civil Engineering with Computing - Computers have 
revolutionised the Civil Engineering profession. They are 
now used routinely in every aspect of our work: surveying, 
computer-aided design and draughting, mathematical modelling 
and analysis, project management and financial control to name 
but a few. Naturally, all students of Civil Engineering learn 
computing skills as part of their degree studies but there is a 
growing need for a proportion of chartered engineers who have 
particularly highly-developed expertise in this area. Our 
programmes in Civil Engineering with Computing were 
introduced to meet this need. They share a common core of about 
90% of the material with the programmes in Civil Engineering 
with the remaining 10% of the time being devoted to the 
development of specialist knowledge and skills in 
computing.” 

[University of Surrey – Guildford] 138 
 
 
O rápido crescimento na utilização das TI torna mais dinâmico o fluxo de 

informação e amplia a necessidade de cada um de nós se actualizar. Isso trás 

alterações no ensino de engenharia, na elaboração dos curricula, nas disciplinas 

de IIE, no modo de a ensinar e nos recursos utilizados: um dos sucessos do MIT 

(Massachusetts Institute of Technology) foi o ter colocado os materiais de 

aprendizagem das disciplinas na Internet – “One may wonder, for instance, whether 

lecturing in the classroom will soon be out of style when schools like MIT succeed in 

posting all their course materials on the Internet”(Chang, 2002). 

 
Uma das mudanças centra-se no próprio modelo de educação: com o crescimento do 

interesse nas disciplinas relacionadas com as TI e nas adaptações dos curricula 

tendo em conta o problema que representa a sua rápida evolução e que torna 

rapidamente obsoletos132 conhecimentos recentemente adquiridos. Isso implica uma 

constante atenção e adaptação dos curricula às novas realidades e uma 

preparação de todos os intervenientes para uma aprendizagem continuada.  

 
“Our curricular model over the last few decades also hearkens 
back to an “engineering science” model of education that tends to 
value discovery over application, analysis over synthesis, theory 
over design, and specialists over generalists” (Chang, 2002). 
 

Também o sistema de créditos ECTS25 a implementar, na sequência do Processo de 

Bolonha24, a par de outras medidas como o suplemento de diploma122 e a redução da 

duração do 1º ciclo de estudos se repercute no ensino e no modo de ensinar: 

                                                 
138 http://www.surrey.ac.uk/eng/ug/civil/progund2.htm  
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• De organização do ensino centrado no aluno e nos objectivos 

de formação; 
• De passagem de um sistema curricular tradicional baseado na 

“justaposição” 
• De mobilidade na formação 
 

Assim como outras mudanças na formação, novas metodologias e competências: 
 
 
Novas metodologias de aprendizagem, mais activas e 
participativas 
Capacidades e competências: Aprender a pensar, aprender a 
aprender, aprender a ensinar.  
Competências específicas da profissão  
Competências gerais:  
 
• Capacidades de intercomunicação; 
• Integração em equipa;  
• Capacidades de liderança; 
• Inovação; 
• Adaptação à mudança. 

(MCIES, 2004c) 
 

E capacidades de selecção e gestão de informação: 
 

 “O graduado de primeiro ciclo deve: … Utilizar técnicas 
adequadas de selecção e gestão de informação, quer para adquirir 
quer para difundir os conhecimentos na sua área de intervenção.” 
(CCISP, 2004). 

 

Outro dos aspectos a ter em conta é a procura de novas soluções para a ciência e a 

capacidade de resolução de problemas que atravessam transversalmente 

todos os ramos de engenharia. A multidisciplinaridade, a ligação da engenharia 

com outros ramos como a ciência dos computadores e a matemática: 

“Computational Engineering (CE) describes this rapidly growing multidisciplinary 

area with connections to engineering, mathematics and computer science” (Stryk, 

2002), como por exemplo na indústria de polímeros: 

 
“The development of artificial organs, protheses, home-care 
technology for handicap, telemedicine, etc.—all of these fields 
require a multidisciplinary approach that combines most if not 
all of the traditional engineering disciplines” (Chang, 2002). 
 
 

O modelo de organização centrado em temas que ultrapassam as barreiras 

disciplinares, a transdisciplinaridade139 – a multidisciplinaridade e a 

interdisciplinaridade140 – são uma realidade cada vez mais próxima derivada destes 

novos desafios tecnológicos. É o próprio sistema de ensino que é directamente 

                                                 
139 Universities need to adapt to the changing organisational forms of science and scientific research by recognising the 

fact that great achievement requires not only specialised knowledge but also close contact with other areas. - 
EUROPEAN COMMISSION RESEARCH DIRECTORATE-GENERAL Directorate C – Science and Society Unit 
C.6 – Education and Science 2nd meeting of the Forum on University-based Research Brussels - 15 December 2004 
Main points of discussion 
(http://europa.eu.int/comm/research/conferences/2004/univ/pdf/univ_followup_minutes_en.pdf ) 

140 Traduz-se na fusão de matérias disciplinares com possíveis afinidades a diferentes ramos 
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implicado por estas novas realidades: "A well-rounded engineering graduate must 

appreciate that emerging engineering disciplines likely will require him/her to be 

flexible enough to venture into new inter- disciplinary areas”. (Chang, 2002) 

 
“The quest for ever–higher levels of detail and realism (a procura 
de níveis cada vez mais elevados de realismo e detalhe) in 
multidisciplinary simulations such as those of transport, energy 
or information systems and networks requires enormous 
computational capacity. Furthermore, it requires new insights 
into mathematical modelling, numerical simulation, optimisation 
and control of large-scale problems with hierarchical coupling 
with different levels of detail and horizontal coupling to many 
subsystems. This will provide the impetus for dramatic 
breakthroughs in methods, computer algorithms and 
architectures used for modelling and simulation.” (Stryk, 2002). 

 
 
Outra questão que se coloca na utilização do conhecimento tecnológico é a da 

Transferibilidade desse conhecimento – “what kind of technology knowledge 

acquired in one context can be utilised for a different one”. (Stevenson, 2004) – de 

modo a poder aplicar esses conhecimentos em novas situações ou problemas. O 

desenvolvimento e a resolução de problemas numa área poder ser transferido para 

outra. Será importante referir que este conhecimento não está apenas confinado a 

aspectos teóricos mas também no procedimento e na prática baseados na 

experiência, ou seja não só o conhecimento das coisas e da sua importância como 

também a sua utilização, tentando conciliar o aspecto cognitivo e da abstracção com 

o contexto das tarefas: “Practical knowledge should, however, be an important 

element of technology education…” (Mccormick, 2004). 

 

Enquanto as sociedades mudam, também as competências necessárias e as 

complexidades da vida mudam: “studies via the Internet, work experience, special 

seminars or courses, etc. Educational structures will thus also become more 

flexible” (Uronen, 2002). Nesta era em que a utilização de meios digitais são já 

uma força incontornável também o sistema educacional (incluindo o ensino à 

distância141) tem de acompanhar essas mudanças: A utilização das TI e a utilização 

de todo um vasto campo da multimédia142. 

                                                 
141Distance education was defined for this study as education or training courses delivered to remote [off-campus] sites 

via audio, video [live or prerecorded], or computer technologies, including both synchronous [i.e., simultaneous] and 
asynchronous [i.e., not simultaneous] instruction  (Ahmed S. Khan, 2004). 

142 Multimedia is the use of several different media to convey information (text, audio, graphics, animation, video, and 
interactivity). Multimedia also refers to computer media. (Wikipedia, 2005) 
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7.6 Engenharia em Mudança – Resumo 

 “Nos finais do século XV, os portugueses estavam na vanguarda 
da tecnologia a nível mundial. Tal como nós, também outros 
povos se aventuravam nos descobrimentos investindo em 
tecnologias da construção naval, da cartografia e outras ligadas 
aos descobrimentos. Era a batalha dos mares. O sucesso ou a 
falha das aventuras marítimas dependiam da determinação da 
localização na superfície terrestre. Onde é que eu estou neste vasto 
oceano? Onde estão as especiarias e outras fontes de riqueza? 
Onde estão os recifes e as rochas traiçoeiras? Onde estão os navios 
dos meus inimigos? As respostas certas conduziam à glória e à 
fortuna, enquanto as respostas erradas conduziam 
frequentemente à tragédia humana ou à ruína financeira”. 
(Vardalas, 2005). 

 

Também agora como antes é importante saber onde estamos, que terrenos pisamos, 

para assim podermos sugerir e depois podermos decidir o melhor caminho a seguir. 

 
“Um dos factores determinantes para o sucesso na engenharia 
começa logo no primeiro ano por algumas importantes 
recomendações, a necessidade de desenvolvimento apropriado de 
competências em modernas aplicações informáticas (Pierson, 
2004)”. 

 

A necessidade de dar resposta a muitos problemas surgidos em função destas novas 

realidades, do aparecimento e desenvolvimento de novas áreas de produção (Ex. 

automação industrial, os sistemas de controle), pela procura e preocupação 

social, aliadas ao desenvolvimento da ciência dos computadores, à evolução e 

massificação no uso das TI, à utilização de novos métodos de ensino com recurso a 

meios electrónicos e digitais como o “e-learning”, à globalização e suas implicações, 

às recomendações como as emanadas do Processo de Bolonha, abriu à actividade 

humana áreas novas e vastas, ampliou as fundações subjacentes a muitos campos 

existentes na engenharia em que a criatividade, a inovação, as comunicações, a 

Internet, levaram ao aparecimento de novas metodologias de aprendizagem e ao 

desenvolvimento de novas competências em todo um vasto campo tecnológico. 

 
“In Brazil, a first example of these fields is computer science, an 
area which has quickly spread and now interpenetrates almost 
all productive and commercial activities, besides a steady 
individual use – Brazil is certainly one of the top 10 countries in 
the number of Internet access nowadays” (Ricardo M Naveiro, 
2004). 

 
 
O que obriga a que a engenharia se torne uma profissão dinâmica: “Engineering 

is far from static, for it is essentially a creative profession.” (ASEE, 1994), em que a 
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aprendizagem não termina com a obtenção do grau académico, ela deve ser vista 

como continuada e ao longo da vida,  

 
“The goals of engineering education should include motivation 
to keep abreast of the new developments in science and technology 
and to continue to grow intellectually in both professional and 
cultural areas throughout life” (ASEE, 1994). 

 
 
 
Ideias Chave 7: As TI para uma Engenharia em Mudança 
 

As TI são o suporte para muitas das actividades em que assenta as funções da 

engenharia (Ideias Chave 2). Engenheiros e cientistas pertencem a um mundo 

global onde a facilidade e rapidez nas comunicações, conduzem a avanços 

tecnológicos, à inovação43, à competitividade, à mudança, à utilização de novos 

métodos de ensino, (Ex. “e-learning”), à flexibilidade, à mobilidade e, às 

relações entre pessoas e instituições e destas com o mercado de trabalho, a um 

ensino menos especializado, ao trabalho de projecto, ao trabalho em equipa e 

transdisciplinaridade, à capacidade de aprender e à aprendizagem 

continuada. Também a empregabilidade, a competitividade e a mobilidade, 

objectivos apontados nas directivas de Bolonha são metas a atingir para a 

construção da Europa do conhecimento. Estes são caminhos a seguir como 

orientação para um mercado aberto ás futuras profissões e à aquisição de 

competências para as IIE (Ideias Chave 10) de modo a se integrarem no perfil do 

moderno engenheiro  
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8 Programas de Acreditação 

Os cursos de engenharia por vezes são submetidos a programas de acreditação. Há 

nalguns países instituições (governamentais ou não), responsáveis por gerirem 

esses programas. Na área de engenharia temos em Portugal a Ordem dos 

Engenheiros e a nível internacional temos, entre as mais conhecidas: CTI 

(Commission des titres d’ingénieur – França), ECuk (Engineering Council – 

Inglaterra), IEI (Institution of Engineers of Ireland – Irlanda), ASII (Alemanha), 

ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc. – USA) que se 

associam a outras tais como: CLAIU (Comité de Liaison des Associations 

d’Ingénieurs Universitaires), ESOEPE (The European Standing Observatory for 

the Engineering Profession and Education), CESAER (Conference of European 

Schools for Advanced Engineering Education and Research), SEFI143 (Société 

Européenne Pour la Formation Des Ingénieurs) e FEANI144 (Fédération 

Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs). 

 

Os programas de acreditação estabelecem linhas orientadoras para os cursos de 

engenharia com vista à sua acreditação e funcionam como referências para a 

elaboração de estudos nessa área, suporte para uma melhor integração e regulação 

no sistema de ensino. Diferentes instituições vêm assim esses programas de 

acreditação145: 
 

“Accredited engineering programmes provide the exemplifying 
levels and standards of education to deliver the nderpinning 
knowledge for professional engineering competences”. 

[K (ECUK), 2005] 
 

“• To ensure that engineering degree programmes meet the 
academic requirements for Corporate Membership of the IEI; 
• To ensure the equivalence and quality of engineering degree 
programmes in HEIs both nationally and internationally; and 
• To assure the necessary educational standards which, when 
followed by a period of practice in engineering prescribed by the 
IEI, will render a candidate eligible to apply for Chartered 
Membership of the IEI”. 

[Ireland (IEI), 2005] 
 

“• Accreditation System for Engineering programmes, aimed at 
exempting from the Ordem dos Engenheiros admission exam 
those Engineers graduated by Engineering Schools Accredited by 

                                                 
143Em PORTUGAL  fazem parte da SEFI: University of Aveiro  University of Evora  Instituto Superior Técnico IST 

Instituto Politécnico de Setúbal Porto University (SEFI > Membership – [26 Abril 2005]) 
144 De que faz parte a Ordem dos Engenheiros 
145 http://www.feani.org/EUR_ACE/reports_accrstand.htm > Overview : Accreditation  Procedures and Criteria for 

Engineering Programmes in Europe (18/05/05) 
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the Ordem dos Engenheiros. The goal of accreditation is, in 
essence, a means to exempt applicant engineering graduates from 
taking the exam for admission to OE. As the process is meant for 
and recognised by Engineering Schools, it allows a dialogue to 
improve the education of Engineers and their professional 
practise. Accreditation will also guarantee the school’s teaching 
quality with foreseeable consequences in the labour market. 
• OE has not intended to regulate higher education in Portugal. 
Rather, it evaluates professional performance of the responsible 
people for a certain programme whenever an accreditation 
request is made. It also reserves the right to make the remarks 
deemed essential in the defence of Portuguese engineering and 
engineers”. 

[Portugal (OE), 2005] 
 
 

Os programas de acreditação visam assegurar padrões mínimos de qualidade para 

haver sucesso nas profissões e também para o seu reconhecimento internacional 

permitindo qualidade e transparência, incentivo à compatibilidade nacional e 

internacional, para uma melhor integração e regulação no sistema de ensino, 

melhoramentos e flexibilidade dos programas. 

 

Vários países estabeleceram entre si princípios gerais para acreditação, através de 

acordos entre organizações de acreditação das engenharias desses mesmos países. 

É o caso do acordo de Washington165 que falaremos mais adiante (Capítulo IV). 

 

A acreditação de cursos em geral e os programas de acreditação dos cursos de 

engenharia em particular são aspectos importantes a ter em atenção porque eles 

conduzem a importantes orientações a dar aos cursos de engenharia. Foi nesse 

aspecto que, num dos temas debatidos no XV congresso da Ordem dos Engenheiros 

se referiu: 

 
“Ainda relativamente ao ensino da engenharia em Portugal, foi 
referida a missão de acreditação de cursos que a Ordem tem 
vindo a desenvolver, num trabalho de reconhecimento e de 
garantia da qualidade da formação dos engenheiros. 
Profissionais que não poderão encarar a licenciatura como o fim 
da sua formação, pois que os avanços, tecnológicos e a outros 
níveis, verificados na sociedade exigem aprendizagem em 
permanência, formação contínua e ao longo da vida. Até porque 
as metas traçadas determinam, a este nível, patamares exigentes” 
(Dias, 2004). 

 
Não são muitos os países com completos programas de acreditação para consulta, 

pelo que os escolhidos seguem regras de orientação de associações como a FEANI, 

participante activo no projecto Eur-Ace32, para o caso dos países europeus ou da 

ABET para os outros países146. Eles fazem referências às competências necessárias 

à engenharia na área das TI e dão indicações para a elaboração dos programas dos 

cursos de engenharia:  
                                                 
146 Anexo G – Programas de Acreditação para as EngenhariasAnexo G1 – Resumo de Anexo G 
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Ver Anexo G (EUR-ACE: Accreditation Standards and Procedures for Engineering 
Programmes in Europe March 8, 2005) 
General learning outcomes 
• The ability to derive and apply solutions from a knowledge of sciences, engineering sciences, 
technology and mathematics; 
• The ability to identify, formulate, analyse and solve engineering problems; 
• An understanding of the need for high ethical standards in the practice of engineering, 
including the responsibilities of the engineering profession towards people and the 
environment; 
• The ability to work effectively as an individual, in teams and in multidisciplinary settings 
together with the capacity to undertake lifelong learning; 
• The ability to communicate effectively with the engineering community and with society at 

large; • The ability to be quickly efficient 
[France (CTI)] 

Specific learning outcomes / descriptors 
 
The IEI has determined that six areas of study are necessary for the education of Chartered 
Engineers: (a) Science and Mathematics (b) Discipline-specific technology (c) Information 
and Communication Technology (d) Design and Development (e) Engineering Practice (f) 
Social and Business Context. 
 
(b) Discipline-specific Technology 
Engineers use science and technology (in both these forms) to create products and systems 
which themselves often constitute new technologies. It is important therefore that engineers are 
thoroughly versed in the technologies (usually engineering technologies) relevant to their 
chosen discipline. Examples would include: telecommunications, power systems, control 
systems, algorithms, data structures, manufacturing processes, highway construction etc. On 
the skills side of technology, students will need to be able to work with the latest 
software/hardware and to develop the related skills in the laboratory, workshop and projects. 
The study of Discipline-specific Technology should enable the student to achieve learning 
outcomes such as the following: 
• To demonstrate mastery of the technologies relevant to the chosen discipline; 
• To select and use an appropriate technology to meet a stated need; 
• To recognise and make use of the interactions between the engineering technologies 
associated with other disciplines and professions. 
 
(c) Information and Communications Technology (ICT) 
ICT provides support throughout engineering and acts as an aid to communication. A basic 
knowledge of the principles of ICT is therefore required, with understanding of how it pervades 
the practice of engineering. Information Technology is essential to the exercise of the 
engineering activity both in the education of engineers and the practice of engineering. Closely 
linked to mathematical studies is the effective use of computer techniques. Students should be 
taught to use computers for the quantitative analysis, simulation, solution and communication 
of engineering problems. They should also be able to evaluate and use industry-standard 
software tools and numerical analysis packages. 
ICT also provides a valuable tool for the manipulation and presentation of engineering 
information. Engineers should be skilled in the use of a wide variety of computer-based data 
presentation techniques. 
The study of ICT should enable the student to achieve learning outcomes such as the following: 
• To specify the technical performance requirements of, and develop software tools and numerical 
packages to solve, engineering problems; 
• To develop models of engineering systems using industry-standard software tools; 
• To select and apply the most appropriate from a range of communication tools. 
 

Ireland (IEI)] 

Teaching methods 
Teaching, organized in modules and in semesters, includes lectures, tutorials, 
practical/laboratory work and projects. In order to encourage autonomy in students, project 
based learning is recommended. An efficient curriculum organization must also include a 
reasonable use of ICT. 

[France (CTI)] 
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• Teaching methods include lectures, tutorials, practical or laboratory work and projects. 
Project-based learning is recommended in order to encourage autonomy in students. 
• The didactic concept must be in line with the aims and objectives of the programme. 
• The teaching methods must correspond to the didactic concept. 

[Germany (ASIIN)] 
Programme structure 
Math/science comprises approximately 30% of any B. Eng programme over the four years, 
Technology/Design/Development contributes approximately 45% of the programme while ICT 
about 15% and Business/Social 10% respectively. 

Ireland (IEI) 
 

 
É importante referir que segundo recomendações propostas pela ABET147 e 

CSAB148 (Computing Sciences Accreditation Board) que para se fazer a avaliação 

qualitativa de um programa é necessário que a instituição exiba materiais 

pedagógicos como esboços de cursos, livros de ensino e exames para todos os 

cursos (ABET, 2005). Também as experiências de interdisciplinaridade são 

recomendadas (ACM, 2004). 
 

 

Ideias Chave 8: Programas de Acreditação 
 

O trabalho em equipa, a multidisciplinaridade, a aprendizagem ao longo 

da vida, a utilização das ferramentas adequadas à resolução de problemas, a 

comunicação através da utilização das TI e o trabalho de projecto, são 

preocupações nesses programas e interferem no perfil do moderno engenheiro e 

como tal com as competências a desenvolver para as IIE (Ideias Chave 10). 

9 Recomendações 

A SEFI149, uma das instituições que fazem parte do projecto EUR-ACE32, 

(promovido pela FEANI150 e oficialmente reconhecido pela comissão europeia151), 

elaborou numa reunião em Bruxelas152 (10/3/2001) um conjunto de orientações 

relativas aos programas de acreditação num documento intitulado: sefi’ s position 

on engineering education accreditation in europe onde se fazem referências 

importantes para os programas de acreditação, nomeadamente: 

 
 

                                                 
147ABET has been recognized by the Council on Higher Education Accreditation since 1997. - 

http://www.abet.org/about.html  
148 CSAB serves as a participating body of ABET with two members on the ABET Board of Directors - http://csab.org/  
149 Société Européenne Pour la Formation Des Ingénieurs 
150 Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs 
151 http://www.feani.org/ > EUR-ACE 
152 http://www.ntb.ch/sefi/Accreditation_2001.pdf  > SEFI and the Accreditation of European Engineering Education 
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Things to be taken into account 
 

• Accreditation of Engineering Programmes will become increasingly 
important in Europe and in the world, 

• Those European countries not yet having an accreditation system 
will sooner or later create one, 

• American based ABET will continue to be influential also in 
Europe, 

• Some form of a European system for accreditation of Engineering 
Education Programmes will be created, 

• A complete accreditation system sometimes also distinguishes 
between engineering branches 

 
 
SEFI’ s position on European Engineering Accreditation 
 

• The creation of a European Accreditation Board similar to ABET 
is neither feasible nor desirable; 

• A European Accreditation should respect the cultural rich diversity 
among European higher engineering universities and other 
institutes; 

• The purpose of engineering education should aim at defining 
minimum criteria for long and short cycle engineering education. 
This should lead to better transparency of education. 

• A European system for accreditation should work on the basis of 
cooperation and mutual recognition between existing national 
accreditation authorities. The Washington Accord as well as the 
Paris Accord could in this respect serve as one possible model; 

• Countries or groups of countries today not having accreditation 
authorities should be encouraged to create such bodies; 

• The discussion on accreditation must not only involve the “long 
cycle” but also the “short cycle” engineering education; 

• SEFI, in close cooperation with professional organisations, 
universities, national accreditation bodies and public authorities 
should be involved in some way if and when a European 
accreditation system or systems for engineering is created. 
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10. Conclusões – Perfil do Moderno 

Engenheiro 

A engenharia é, desde a sua origem, a arte de criar e inovar (Ideias Chave 1). Hoje 

continua a ser importante esse papel e acrescenta competências ao actual 

engenheiro tais como: a capacidade de resolução de problemas (Ideias Chave 2), a 

capacidade de aprender e de aquisição de novos conhecimentos quer através da 

auto – aprendizagem para uma aprendizagem ao longo da vida e da investigação 

com vista à inovação e ao desenvolvimento tecnológico, fomentando o 

estabelecimento de parecerias e incentivando o intercâmbio cultural cientifico e 

técnico entre instituições (Ideias Chave 3), a capacidade de utilização das novas 

tecnologias de informação, servindo-se do uso dos computadores e da Internet 

(Ideias Chave 4) na comunicação, aquisição, tratamento e transmissão de 

informação (Ideias Chave 5), da ciência e da tecnologia e no desenvolvimento 

tecnológico (Ideias Chave 6), num universo onde a globalização, que encurta a 

validade da informação e incentiva à competitividade (Capítulo II Secção 7.2) e o 

surgimento e possibilidade de utilização de novos meios e métodos de ensino 

especialmente disponibilizados pelas novas tecnologias de informação como por 

exemplo o “e-learning” (Capítulo II Secção 7.4), conduzem a mudanças no sistema 

de ensino, um ensino mais competitivo, mais flexível e menos especializado, aberto 

ao mercado, ao trabalho, às mudanças, à mobilidade, à aquisição de competências 

não só técnicas como também profissionais orientadas para a empregabilidade, tal 

como se deduz das conclusões emanadas do Processo de Bolonha (Capítulo II 

Secção 7.3), onde se valorize a transdisciplinaridade e o trabalho de equipa209 

(Ideias Chave 7) e permita o conhecimento e utilização das ferramentas adequadas 

à participação em trabalhos multidisciplinares (Ideias Chave 8), tendo em conta 

estas e outras recomendações oriundas de organismos credenciados e de referência 

nas engenharias (Capítulo II Secção 9). 
 

Estas conclusões permitiram-nos traçar o perfil do moderno engenheiro. No 

entanto, e como reforço a estas ideias vejamos também algumas definições 

inseridas no projecto EUR-ACE32: 
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Graduate profile 
Ver Anexo G (EUR-ACE153: Accreditation Standards and Procedures for Engineering Programmes in Europe March 8, 
2005) 
Chartered Engineers154 are characterised by their ability to develop appropriate solutions to engineering problems, using 
new or existing technologies, through innovation, creativity and change. They might develop and apply new 
technologies, promote advanced designs and design methods, introduce new and more efficient production techniques, 
marketing and construction concepts, pioneer new engineering services and management methods. Chartered Engineers 
are variously engaged in technical and commercial leadership and possess effective interpersonal skills. 

[UK (ECUK)] 

Engineers are chiefly active in an international, interdisciplinary and highly competitive environment in which people, 
technology, companies and society interact. Therefore it is important that the degree programmes develop an awareness 
of social and ethical responsibilities and give students the opportunity to obtain the necessary key qualifications. These 
include basic skills in economics, ecology, ergonomics and law as well as the ability to organize oneself and one’s 
projects, to work in a team, and to deal properly with criticism and conflict. 

[Germany (ASIIN)] 
 

 

Como resumo poderemos concluir que as competências do moderno engenheiro são 

as que se inserem no seguinte perfil: 

 

 

PERFIL DO MODERNO ENGENHEIRO: 

A capacidade de resolução de problemas, a capacidade de aquisição de novos 

conhecimentos, de utilização de novas tecnologias, a criatividade42 e 

inovação43, a capacidade de trabalho em equipa e Comunicação, de 

integração em projectos transdisciplinares, atendendo a princípios de ética 

profissional, bom senso e regras de segurança, são características que definem 

o perfil do moderno engenheiro. 

                                                 
153 Ver referência a este projecto em: Capítulo I secção 4 Página 7 e Anexo G 
154 Chartered Engineer - an accredited Bachelors degree with honours in engineering or technology, plus either an 

appropriate Masters degree or appropriate further learning to Masters level or an accredited MEng degree. (Anexo 
H) 
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Capítulo III  

As TIC no Secundário 
O ensino secundário é a base de entrada na universidade. Os conhecimentos daí 

trazidos relativos às novas tecnologias serão tanto mais importantes quanto 

possam constituir uma “ponte” de passagem para o ensino superior: 
 

“A significant recommendation of the National Research 
Committee on Science Education Standards and Assessment is 
that the concepts of engineering be taught in the technology 
education curriculum in the primary and secondary school level, 
grades K-12 [12]”. (Varnado, 2004) 

1 Introdução 
“A disciplina de TIC – disciplina fundamental para as 
aprendizagens essenciais numa sociedade dinâmica e inovadora, 
surge como uma resposta inequívoca aos desafios da sociedade da 
informação e do conhecimento”. 

 
[in versão definitiva da Reforma do Ensino Secundário ]155 

 
Com vista a promover o aumento da qualidade das aprendizagens, a revisão 

curricular inserida na recente reforma do ensino secundário156, levada a cabo pelo 

XV Governo Constitucional e iniciada no ano lectivo de 2004 – 2005, aponta como 

primeira e uma das principais medidas, apostar na formação em TI, através da 

introdução do ensino obrigatório da disciplina de TIC, de modo a:  

 
“Promover o aumento da qualidade das aprendizagens, 
indispensável à melhoria dos níveis de desempenho e qualificação 
dos alunos e ao favorecimento da aprendizagem ao longo da 
vida”.  

[DL n.º 74/2004 de 26 de Março] 
 
 

Opinião essa reforçada na alínea f do artigo 4.º (Princípios Orientadores) do mesmo 

DL: “Valorização da aprendizagem das tecnologias da informação e comunicação”. 
 

 

                                                 
155 http://nautilus.fis.uc.pt/spf/DTE/pdfs/revisao_final2003.pdf [28 Maio 2005] 
156 DL nº 74/2004 de 26 de Março e posterior   Declaração de Rectificação nº 44/2004 de 25 de Maio. 
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As TIC surgem como consequência dessas orientações e são neste momento uma 

disciplina obrigatória em todos os cursos157 e com uma carga horária semanal de 2 

tempos de 90 minutos cada. 
 

Também nas linhas programáticas para o ensino secundário158 inseridas no 

Programa para a Educação do XVII Governo Constitucional, recentemente 

instituído: Mais e melhor educação, Sob o título: Apostar em mudanças 

estruturais, para conseguir a educação de qualidade para todos159 refere: 

 
 

“As propostas apresentadas para esta legislatura inscrevem-se no 
quadro definido pela Estratégia de Lisboa: fazer da sociedade da 
informação e do conhecimento uma alavanca para a coesão social 
e a modernização económica e tecnológica. Para tal, definimos 5 
ambições para a legislatura” 

 
 

Em que dois dos pontos são: 
 
 

“A valorização do ensino da língua portuguesa e da matemática, 
assim como a generalização do acesso e uso das novas 
tecnologias de informação e comunicação, como 
ferramentas essenciais para a integração bem sucedida na 
sociedade do conhecimento;  
 
Assegurar um ensino recorrente diversificado, quer com 
programas diurnos para jovens entre os 15 e os 18 anos, quer com 
programas pós-laborais para trabalhadores-estudantes, fazendo 
uso do sistema de tutoria e das novas tecnologias de 
informação e comunicação.” 

 
[Programa do XVII Governo Constitucional] 

 
Em função das medidas atrás apresentadas poderemos dizer que se entre 1985 e 

1994 o “Projecto MINERVA cumpriu a fase de divulgação das tecnologias de 

informação nas escolas”160, esta reforma curricular pretende lançar as bases de um 

ensino secundário que seja uma resposta inequívoca aos desafios da sociedade da 

informação e do conhecimento, tal como é afirmado no DL n.º 74/2004 de 26 de 

Março. 

                                                 
157Tecnológicos - orientados na dupla perspectiva de inserção no mercado de trabalho e do prosseguimento de estudos; 

artísticos especializados -  vocacionados, consoante a área artística, para prosseguimento de estudos ou orientados na dupla 
perspectiva da inserção no mundo do trabalho e do prosseguimento de estudos; Profissionais - vocacionados para a 
qualificação inicial dos alunos, privilegiando a sua inserção no mundo do trabalho e permitindo o prosseguimento de estudos, 
científico-humanísticos - vocacionados para o prosseguimento de estudos de nível superior; ensino recorrente - Que 
consagra os cursos científico-humanísticos, tecnológicos e artísticos especializados de ensino recorrente, que visam 
proporcionar uma segunda oportunidade de formação que permita conciliar a frequência de estudos com uma actividade 
profissional – Regidos pelas Portarias nº: - 550-A /2004, 550-B/2004, 550-C/2004,  550-D/2004, 550-E/2004  de 21 de Maio 
respectivamente. 

158 Inseridas nas linhas programáticas para a Educação de infância, ensino básico e ensino secundário 
159 Página oficial do ministério da educação -  http://www.min-edu.pt/Scripts/ASP/destaque_det.asp?newsID=331 
160 Uma publicação de Centro de Competência - NÓNIO - SÉCULO XXI, Escola Superior de Educação de Setúbal, 

Fevereiro de 1997 - http://www.ese.ips.pt/nonio/centro/ [30 Março de 2005] 
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2 Objectivos dos Programas 

O objectivo do programa da TIC no secundário está definido no Ofício Circular n.º 7 

2004-01-2 do Ministério da Educação que refere: 

 
“O sistema educativo português assume como objectivo estratégico 
a necessidade de assegurar a todos os jovens o acesso às 
tecnologias da informação e comunicação como condição 
indispensável para a melhoria da qualidade e da eficácia 
da educação e formação à luz das exigências da sociedade do 
conhecimento” (Ofício Nº 7 2004-01-2). 

 
 
O que vem de encontro aos objectivos traçados no âmbito do espaço Europeu, no 

seguimento do Processo de Bolonha24, e definidos na estratégia de Lisboa que 

propõe “medidas urgentes a adoptar para acelerar a transição da União Europeia 

para uma economia e uma sociedade baseadas no conhecimento” de modo a 

estabelecer níveis de referência “benchmarks” europeus a alcançar em 2010 e que 

são: Melhoria dos níveis de educação, aumentar os índices de aprendizagem 

ao longo da vida, combater o insucesso, o abandono escolar e a exclusão 

social161, objectivos estes que estão também enunciados no DL n.º 74/2004 de 26 de 

Março que estabelece as grandes linhas da reforma do ensino secundário. 

 
 
Os objectivos a atingir na leccionação da disciplina de TIC para o 9º e 10º anos 

foram elaborados com base em estudos efectuados162 a partir dos princípios gerais 

estabelecidos no DL nº 74/2004 e são os seguintes: 

 
Para o 9º ano: 
 
⇒ Conhecer a estrutura e funcionamento básicos dos computadores 
⇒ Trabalhar com Sistemas Operativos (SO) de ambiente gráfico 
⇒ Utilizar os serviços da Internet nomeadamente de pesquisa, investigação e 

comunicação 
⇒ Utilizar as potencialidades dos processadores de texto 
⇒ Utilizar as potencialidades de programas de apresentação 
 
Para o 10º ano 
 
⇒ Utilizar os conhecimentos adquiridos no 9º ano 
⇒ Utilizar as potencialidades das folhas de cálculo 
⇒ Utilizar as potencialidades das bases de dados relacionais 
⇒ Criar e publicar páginas web 
⇒ Saber cooperar em grupo na realização de tarefas e na pesquisa de soluções 
⇒ Realizar projectos interdisciplinares 

                                                 
161 Europa – O portal da União Europeia, http://europa.eu.int/scadplus/leg/pt/cha/c11071.htm  [30 Março 2005] 
162 Elaborados com base na análise do documento: Ofício Circular n.º 7 2004-01-2 do Ministério da Educação e no 

programa da disciplina actualmente em vigor. 
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3 Programas e Conteúdos 

Para conseguir atingir as metas atrás enunciadas foram elaborados dois programas 

– um para o 9º ano e outro para o 10º ano. São as seguintes as unidades a leccionar 

no conjunto dos dois anos do ensino secundário: 

 

1. TECNOLOGIAS DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO 

2. PROCESSAMENTO DE TEXTO 

3. CRIAÇÃO DE APRESENTACÕES 

4. INTRODUCÃO À METODOLOGIA DE TRABALHO DE PROJECTO. 

5. FOLHA DE CALCULO 

6. INTRODUCÃO AOS SISTEMAS DE GESTÃO DE BASE DE DADOS 

7. CRIAÇÃO DE PÁGINAS WEB 

8. TRABALHO DE PROJECTO 

 
Segue-se uma breve descrição dos conteúdos de cada uma das unidades (as 

referências a programas da Microsoft são comuns a vários livros das principais 

editoras para o ensino das TIC no secundário): 

 

Unidades 9º ano Especificação 

1 Introdução às Tecnologias da 
Informação e Comunicação 

Aborda os principais conceitos introdutórios 
relacionados com as TIC, a estrutura básica de um 
sistema informático, diferentes tipos de periféricos, 
tipos de software, etc. 

2 Introdução a um sistema operativo 
Em ambiente gráfico 
 

Aborda o trabalho com o sistema operativo em 
ambiente gráfico Microsoft Windows, principais 
tipos de operações, configurações do ambiente de 
trabalho, utilitários, etc. 

3 Introdução à Internet e à utilização 
dos seus serviços 

Aborda os principais termos e conceitos associados à 
Internet, bem como a utilização do programa de 
navegação Internet Explorer e do serviço de correio 
electrónico (e-mail) 

4 Processamento de Texto 

Aborda o processador de texto Microsoft Word, ao 
nível das principais operações de composição e 
formatação de documentos, inserção e manipulação 
de grafismos, etc. 

5 Criação de Apresentações 

Aborda os principais tipos de operações na 
elaboração e manipulação de trabalhos de 
apresentação electrónica com base no programa 
Microsoft PowerPoint. 

 
Tabela 1 – Unidades para o 9º Ano [(Azul, 2005)] 
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Unidades 10º ano Especificação 

1 Introdução à Metodologia de 
Projecto 

Aborda o conceito e as fases do Trabalho de 
Projecto, a razão de ser desta metodologia de 
trabalho na disciplina de TIC e apresenta sugestões 
para trabalhos de projecto em TIC. 

2 Folha de Cálculo 
 

Aborda o programa de folha de cálculo Microsoft 
Excel, bem como os principais tipos de operações 
com um programa deste tipo, incluindo uma 
introdução ao trabalho com listas de dados em folha 
de cálculo. 

3 Introdução aos Sistemas de Gestão 
de Bases de Dados 

Aborda o programa de gestão de bases de dados 
Microsoft Access, bem como os principais aspectos 
da teoria sobre as bases de dados relacionais e a 
implementação deste tipo de bases de dados em 
Access. 

4 Criação de Páginas Web 

Aborda as técnicas de implantação de páginas Web 
e aplicações de edição de páginas [Microsoft Front-
Page e Macromedia Dreamweaver] e de animação 
gráfica para a Web [Macromedia Flash]. 

 
Tabela 2 – Unidades para o 10º Ano [(Azul, 2005)163] 

 

Apresentam-se de seguida os temas inseridos nos programas do 9º e 10º anos 

respectivamente, obtidos a partir de documentos do Ministério da Educação – 

Direcção Geral da Inovação e Desenvolvimento Curricular e publicados também 

através do Ofício Circular n.º 7 2004-01-2: 
 

                                                 
163 Este programa ainda não foi leccionado. Só o será pela 1ª vez em 2005 - 2006 
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Para o 9º ano: 
 

 9º ANO 
  
T E M A S C O N C E I T O S 

 
1. TECNOLOGIAS DA INFORMACÃO E 

COMUNICAÇÃO 
 

  
1.1 CONCEITOS INTRODUTÓRIOS  
  

 Conceitos básicos Dados; Informação; Informática; TIC 
• Áreas de aplicação das TIC Burótica; Telecomunicações; Robótica; CAD-

CAM 
• Estrutura básica de um computador H/w, S/w, CPU, Processamento; Memórias, 

“Motherboard”, I/O 
  

2. SISTEMA OPERATIVO EM AMBIENTE 
GRÁFICO 

Ambiente Trabalho, Menus, Operações 
Básicas, Gestão de Ficheiros, Configurações, 
Acessórios, Utilitários 

  
1.3. INTERNET  
  
• Navegação na Web utilizando um 
Browser 

História, Acesso, Configurações, Hiperligação, 
Navegação, Pesquisa, Serviços 

• Utilização de Correio Electrónico Utilização de uma aplicação de Correio 
Electrónico 

  
2. PROCESSAMENTO DE TEXTO  
  
• Conceitos básicos Ambiente Trabalho, Modos Visualização, 

Navegação 
• Criação de documentos Procurar, Criar e guardar documentos 
• Edição e formatação de documentos Formatações: caracter, parágrafo e página, 

Ortografia, Limites / Sombreado, Marcas / 
Numeração, Cabeçalhos / Rodapés, Imagens, 
Tabelas e Colunas 

• Funções avançadas Organização de documentos – destaques, 
listas Modelos, Estilos, Texto automático, 
objectos, Ligações e Índices. 

3. CRIAÇÃO DE APRESENTACÕES  
  
• Conceitos básicos Ambiente Trabalho, Diapositivo, Vistas 
• Criação de apresentações Criar, Guardar, Esquema, Texto, Imagens, 

Animação, Transição 
• Apresentação de diapositivos Apresentação, Navegação 
 

Tabela 3 – Programa para o 9º Ano 
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Para o 10º ano: 
 
 
 10º ANO 
  
T E M A S C O N C E I T O S 
  
4. INTRODUCÃO À METODOLOGIA 
DE TRABALHO DE PROJECTO 

 

  
• Conceitos básicos Projecto, Fases do Projecto 
• Preparação e planeamento do(s) 
projecto(s) 

Desenvolvimento do Projecto 

  
5. FOLHA DE CÁLCULO  
  
• Conceitos básicos Ambiente Trabalho, Estrutura 
• Criação de uma folha de cálculo Criar, Guardar, Célula, Folha, Livro, Dados, 

Edição Dados 
• Elaboração de uma folha de cálculo Formatações células, Linhas, Colunas, Folha, 

Fórmulas e Funções, Macros 
• Geração de gráficos e listas Criação e Edição de Gráficos e Listas 
• Bases de Dados Criação, Ordenação, Filtros e Tabelas 

dinâmicas 
  
6. INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS DE 
GESTÃO DE BASE DE DADOS 

 

  
• Conceitos básicos Tabelas, BD, SGBD 
• Introdução às bases de dados Modelos de BD, Tabelas, Campos, 

Propriedades, Relações 
• SGBD Arquitectura, Integridade 
• Programa de gestão de bases de dados Ambiente Trabalho, Elementos de Trabalho 
• Criação e gestão de bases de dados Criação de Tabelas, Formulários, Relatórios, 

Consultas, Macros, Módulos 
  
7. CRIAÇÃO DE PÁGINAS WEB  
  
• Conceitos básicos Ergonomia, Amigabilidade, HTML, 

Hipertexto 
• Técnicas de implantação de páginas Web Programação, Editores, Ferramentas 
• Criação de páginas:  
– Opção 1: Programa de edição Web: 
FrontPage 
– Opção2: Programa de animação gráfica 
Web: Flash 
– Opção 3: Programa de edição Web: 
Dreamweaver 

Ambiente Trabalho, Planeamento e Criação, 
Ferramentas e Gestão de Páginas, 
Formatações, Hiperligações, Multimédia, 
Animação 

– Publicação  
  
8. TRABALHO DE PROJECTO  
 Concretização, apresentação e discussão 
do(s) projecto(s) do ano 

Elaboração, Relatório, Apresentação, Balanço 
Final 

 
Tabela 4 – Programa para o 10º Ano 
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4 Competências Desenvolvidas 

De forma a garantir os níveis de apropriação considerados fundamentais, são 

indicadas a seguir as competências para o 9º e 10º anos de escolaridade: 

 
No final do 9° ano todos os alunos deverão ser capazes de: 
 

• Rentabilizar as TIC nas tarefas de construção do conhecimento em diversos 

contextos do mundo actual; 

• Mobilizar conhecimentos relativos à estrutura e funcionamento básico dos 

computadores, de modo a poder tomar decisões fundamentadas na aquisição elou 

remodelação de material informático; 

• Utilizar as funções básicas do sistema operativo de ambiente gráfico, fazendo uso 

de aplicações informáticas usuais; 

• Evidenciar proficiência na utilização e configuração de sistemas operativos de 

ambiente gráfico; 

• Configurar e personalizar o ambiente de trabalho; 

• Utilizar as potencialidades de pesquisa, comunicação e investigação cooperativa da 

Internet, do correio electrónico e das ferramentas de comunicação em tempo real; 

• Utilizar os procedimentos de pesquisa racional e metódica de informação na 

Internet, com vista a uma selecção criteriosa da informação; 

• Utilizar um processador de texto e um aplicativo de criação de apresentações; 

• Cooperar em grupo na realização de tarefas; 

• Aplicar as suas competências em TIC em contextos diversificados. 

 

No final do 10° ano todos os alunos deverão ser capazes de: 

 

• Realizar projectos interdisciplinares utilizando os procedimentos da metodologia de 

trabalho de projecto; 

• Utilizar a folha de cálculo nos mais variados contextos; 

• Utilizar as potencialidades e características das bases de dados relacionais nas 

suas múltiplas funções; 

• Executar operações em bases de dados relacionais; 

• Criar e publicar páginas na Web, utilizando editores e programas de animação 

gráfica; 

• Criar e manter um Web site pessoal. 

• Instalar e configurar as aplicações informáticas mais comuns; 

• Cooperar em grupo na realização de tarefas e na pesquisa de soluções para 

situações-problema. 
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Capítulo IV  

Estudo das IIE 

Vamos de seguida estudar os curricula de algumas universidades e abordá-los de dois 

pontos de vista164: 

 

 Da percentagem dos curricula – Corresponde à frequência com que surgem as IIE, 

com o objectivo de analisar os dados daí resultantes (Estudo 1 – Capítulo IV Secção 3) e 

cruzar esses dados com os do ponto seguinte. 

 

 Da média creditada – Corresponde à média creditada às IIE relativamente ao total 

dos cursos de engenharia de modo a analisar esses dados juntamente com os anteriores 

e assim poder comparar resultados e tirar conclusões (Capítulo IV Secção 5). 

 

 

Estudamos quatro grupos de universidades: Um que se rege pelo Acordo de Washington 

(AW)165, na sua maioria Universidades Americanas e Inglesas, que dispõem de sistemas de 

ensino equivalentes; os outros são formados pelas Universidades Espanholas, 

Brasileiras e Portuguesas cujas relações se podem estabelecer por razões de proximidade 

geográfica e linguística. Mais à frente abordar-se-ão mais em detalhe os critérios que 

conduziram à escolha dessas universidades. 

 

A análise dos curricula das universidades (Anexos B, C e D) deu também uma importante 

contribuição para a definição de competências   do engenheiro no âmbito das TI (Capítulo V 

Secção 2). 

                                                 
164 O Anexo P mostra um mapa dos gráficos a seguir apresentados, relacionando-os entre si, que facilita a sua compreensão e leitura. 
165 As linhas gerais estabelecidas nesse acordo são:   
Graduates of accredited engineering programs are expected to have attributes including the ability to: 
 Apply mathematics, science and engineering science for the design, operation and improvement of systems, processes and 

machines;  
 Formulate and solve complex engineering problems;  
 Understand and resolve the environmental, economic, societal implications of engineering work;  
 Communicate effectively;  
 Engage in lifelong learning and professional development;  
 Act in accordance with the ethical principles of the engineering profession;  
 http://www.washingtonaccord.org/ [24 Março 2005] – outros acordos do género: Sydney Accord e Dublin Accord (Engineering 

Council UK - http://www.engc.org.uk/ebulletins/register_news/04/acronym.asp) 



 
74 

1 Introdução 

A informação dos curricula das universidades foi obtida através da consulta dos sites das 

respectivas universidades, num trabalho que consistiu em: 
 
1 – Elaboração de tabelas com os curricula de IIE das várias universidades que incluem os 

semestres onde são leccionadas as diferentes disciplinas de IIE, os créditos atribuídos, a 

descrição dos temas e sub-temas das IIE e as competências a desenvolver: 
 

Anexo B – Para as Universidades AW 

Anexo C – Para as Universidades Espanholas 

Anexo D – Para as Universidades Portuguesas 

Anexo E – Para as Universidades Brasileiras 

 

2 – Elaboração de folhas de cálculo onde constam os dados anteriores organizados segundo 

os diferentes grupos de universidades e os diferentes ramos de engenharia de modo poder 

determinar a frequência com que ocorrem os temas e sub-temas das IIE assim como a sua 

importância relativamente ao total dos cursos de engenharia: 

 
Anexo B1 – Para as Universidades AW 

Anexo C1 – Para as Universidades Espanholas 

Anexo D1 – Para as Universidades Portuguesas 

 

As siglas ISC (Introdução aos Sistemas de Computação), FPP (Ferramentas de 

Produtividade Pessoal), APL (Aplicativos) e PRG (Programação) que a seguir aparecem 

correspondem às áreas das IIE a analisar e que se identificam na tabela seguinte:  

 

ISC Engloba assuntos relativos a conceitos gerais sobre informática (CGI), 
arquitectura de computadores (AC), Sistemas Operativos (SO) e Internet 

FPP Refere-se a processamento de texto, folhas de cálculo, Programas de 
Apresentações, bases de dados (BD) e Programas de Desenho (PDes) 

APL Ferramentas tipo Aplicativos. (Ex: Matlab, Maple, LabView e CAD) 
PRG Disciplinas com afinidades com a programação (PRG) 

 
Tabela 5 – Temas das IIE 
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2 Critérios de Selecção 

Para uma análise dos curricula das universidades estabeleceram-se os seguintes critérios 

na selecção das universidades: 

 

• Acessibilidade à informação sobre conteúdos, objectivos, competências e planos de 

estudo o mais detalhado possível (pelo menos ter acesso aos temas de informática e à 

sua descrição). 

• Que a informação obtida fosse o mais actual possível (Nunca anterior a 2001 – 2002) 

• Que essas universidades fossem universidades de referência citadas em ranking’s 

internacionais (Ver Anexo B) 

• Que incluam os ramos de engenharia incluídos neste estudo. 

• Razões linguísticas e de proximidade geográfica para as universidades Brasileiras e 

Espanholas respectivamente. 

3 Estudo 1 

Este estudo baseia-se na frequência ou seja no número de vezes com que determinado tema 

ou sub-tema das IIE ocorre para um determinado conjunto de universidades e para os 

diferentes ramos de engenharia. Uma vez que não é possível estabelecer graus de 

comparação entre os dados assim obtidos porque não dispomos do “esforço” dispendido para 

as disciplinas de IIE (Capítulo IV Secção 5) optou-se por apresentar estudos separados para 

os diferentes grupos de universidades e diferentes ramos de engenharia, e no final 

comparar os resultados obtidos pelos dois estudos (Capítulo IV Secção 6). 

3.1 Universidades AW 

De um conjunto de mais de trinta universidades analisadas foram incluídas neste estudo 

apenas quinze (Foram analisados 14 cursos de engenharia civil, 15 de mecânica e 7 de 

engenharia de materiais), a maior parte das quais Americanas e Inglesas, mas há também 

uma Canadiana e uma Australiana. Todas elas têm em comum o facto de terem subscrito o 

Acordo de Washington165, assinado em 1989, que engloba um conjunto de países (Austrália, 

Canadá, Hong Kong, Irlanda, Nova Zelândia, África do Sul, Reino Unido e Estados Unidos) 

e reconhece equivalência nos sistemas de acreditação das organizações signatárias 

estabelecendo que os graduados por programas acreditados pelas organizações de 
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acreditação de cada nação membro estão aptos a iniciar a prática de engenharia nesses 

países. 

 
Foram consultadas muitas outras universidades mas não foi possível obter informação 

suficiente para se poder incluir neste estudo. É o caso das universiadades: Princeton; North 

Carolina; Lund; Cardiff; Swansea; Queens, Belfast; York; Cambridge; Oxford; Sheffield e 

Surrey. 

 
O gráfico seguinte166 apresenta as áreas da informática tratadas nas engenharias (Civil, 

Mecânica e Materiais) e a frequência com que elas aparecem nos curricula das 

universidades AW estudadas: 
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Gráfico 1 – Frequência dos Temas por Ramo de Engenharia para Universidades AW 
 
Comentários ao Gráfico 1: 
 
Nº TEMA COMENTÁRIO 
1 ISC Baixa percentagem nos temas de ISC em todos os ramos de engenharia. 
   

2 
 

FPP Verifica-se que a engenharia civil é a que tem maior frequência, sendo cerca 
do dobro dos valores dos outros ramos de engenharia.  

   
3 
 

APL Este tema destaca-se relativamente aos restantes. Aparece em todos os 
curricula das engenharias civil e mecânica, obtendo também uma 
percentagem superior a 50% em engenharia de materiais. 

   
4 PRG Valores um pouco mais elevados para engenharia mecânica. 

 
Tabela 6 – Tabela de comentários ao Gráfico 1 

 
 

No gráfico seguinte166 mostram-se os sub-temas correspondentes aos temas atrás 

apresentados distribuídos pelas diferentes engenharias: 

 

                                                 
166 Os dados que permitiram as construção dos gráficos para este tema encontram-se em: Anexo B e Anexo B1. 
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Universidades AW

0,0%

25,0%

50,0%

75,0%

100,0%

 Sub-Temas de IIE

% Curricula Civ Mec Mat

Civ 0,0% 0,0% 0,0% 21,4% 50,0% 57,1% 35,7% 21,4% 21,4% 0,0% 0,0% 85,7% 28,6% 21,4% 21,4% 7,1% 14,3% 0,0% 0,0%

Mec 0,0% 13,3% 6,7% 13,3% 13,3% 20,0% 0,0% 6,7% 40,0% 6,7% 6,7% 86,7% 13,3% 33,3% 0,0% 6,7% 6,7% 13,3% 13,3%

Mat 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 0,0% 14,3% 14,3% 0,0% 57,1% 42,9% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

CGI AC Linux Internet Texto F.Cálc Apres. BD Matlab Maple Lab View CAD Algor C++ VB Fortran Java Assembly Robotica

ISC FPP APL PRG

 
 

Gráfico 2– Frequência dos Sub - Temas por Ramo de Engenharia para Universidades AW 
 
 
Comentários ao Gráfico 2167: 
 
Nº TEMA COMENTÁRIO 
1 ISC Destaca-se o sub-tema Internet. Aparece também o sub-tema de AC168, em 

engenharia mecânica, embora orientado para a componente de H/w (Ver 
Anexos B e B1). 

   
2 FPP Verifica-se que as ferramentas do MSoffice, especialmente as folhas de 

cálculo, são as mais frequentes. Isso é mais visível em engenharia civil. 
   

3 APL169 A grande percentagem em APL (100%) nas engenharias civil e mecânica 
deve-se sobretudo ao CAD. A seguir vem o aplicativo Matlab que apresenta 
valores de frequência mais elevados em engenharia mecânica. 

   
4 PRG170 Com predominância para a algoritmia171 e o C mas também inclui assembly, 

robótica (em mecânica) e java172 
  

Tabela 7 - Tabela de comentários ao Gráfico 2 

3.2 Universidades Espanholas 

Após análise de várias universidades conclui-se que em Espanha há uma cultura diferente 

no ensino da engenharia e em especial em engenharia civil, na medida em que os 

arquitectos desempenham também funções de engenheiros civis, pelo que se estudou o 

curso de arquitectura em substituição do de engenharia civil. Também a engenharia 

mecânica tem outras denominações nomeadamente: engenharia industrial mecânica. Por 

outro lado, a engenharia de materiais também tem características diferentes: Só existe a 

partir do 2º ciclo e vem na sequência de outros cursos de engenharia, nomeadamente 

engenharia industrial: 

                                                 
167 Quase todos estes sub-temas são dados em disciplinas do 1º ano167 (Anexo B1) 
168Na Universidade de Toronto: digital logic components, basic structure of a computer, machine instructions, assembly-language 

programming, memory devices, I/O, H/w system and programming considerations e basic H/w for data acquisition em Leeds. 
169 Juntamente com MatLab a universidade de Leeds também inclui o aplicativo LabView em engenharia mecânica 
170 Na universidade de Illinois não foi encontrada quakquer referência a linguagens de programação 
171 A separação dos temas algoritmia e as restantes linguagens deve-se ao facto de, por vezes serem leccionadas separadamente. 
172 Java só aparece nas universidades: MIT (Civil) e Bath (Mecânica). 
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“Ingeniero de Materiales - Esta titulación, estructurada en créditos, es 
una carrera de segundo ciclo que va dirigida a Ingenieros Técnicos 
(Industriales, Aeronáuticos, etc.), Diplomados en Física o Química, así 
como estudiantes de otras ingenierías de hayan completado el primer 
ciclo”.173 

 
 
De um conjunto de mais de trinta universidades espanholas analisadas, apenas 18 estão 

incluídas neste estudo: 9 em arquitectura, 9 em engenharia industrial mecânica e 6 em 

engenharia industrial. Entre as universidades que não constam neste estudo porque não foi 

possível reunir informação suficiente mas que também foram consultadas estão:  

 

Universidad Politécnica de Madrid; Universidad de Salamanca; Universidad de Valladolid; 

Universidad de Granada; Universidad Autónoma de Madrid; Universidad de Zaragoza; 

Universidad de Oviedo; Universidad de Sevilla; Universitat de Barcelona; Universidade de 

Vigo; Universidad de Navarra e Universitat Politècnica de València. 

 
Os gráficos174 seguintes são o resultado dessa recolha de informação: 
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Gráfico 3 – Frequência dos Temas por Ramo de Engenharia para UEsp 
 
 
Comentários ao Gráfico 3: 
 
Nº TEMA COMENTÁRIO 
1 ISC Verifica-se que os temas de ISC aparecem com bastante frequência nos 

curricula das universidades espanholas. 
   

2 FPP As FPP têm maior percentagem em engenharia civil que nos outros ramos. 
Verifica-se, no entanto, a sua total ausência em engenharia mecânica. 

   
3 PRG Engenharia civil não tem PRG. 

 
Tabela 8 – Tabela de comentários ao Gráfico 3 

 
 

No gráfico seguinte174 mostram-se os sub-temas correspondentes aos temas atrás 

apresentados distribuídos pelas diferentes engenharias: 

                                                 
173 http://www.aimat.es/aimat02.htm 
174 Os dados que permitiram as construção dos gráficos para este tema encontram-se em: Anexo C e Anexo C1. 
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Universidades Espanholas

0,0%

25,0%

50,0%

75,0%

100,0%

Sub-Temas

% Curricula Civ Mec Mat

Civ 11,1% 44,4% 33,3% 22,2% 22,2% 22,2% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 44,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Mec 66,7% 44,4% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 11,1% 22,2% 0,0% 0,0% 66,7% 44,4% 0,0% 11,1% 11,1% 0,0%

Mat 50,0% 33,3% 0,0% 0,0% 16,7% 16,7% 0,0% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 0,0% 0,0% 83,3% 33,3% 0,0% 16,7% 16,7% 0,0%

CGI SO Internet Pdes Texto F.Cálc Apres. BD Matlab Maple CAD Fpage HTML Algor C++ VB Pascal Fortran Java

ISC FPP APL PRG

 
 

Gráfico 4 – Frequência dos Sub – Temas por Ramo de Engenharia para UEsp 
 
 
Comentários ao Gráfico 4: 
 
Nº TEMA COMENTÁRIO 
1 ISC Os SO, a Internet e a CGI são sub-temas mais frequentes em UEsp. 
   

2 FPP Apenas a engenharia civil inclui programas de desenho (além do CAD). As 
FPP mais frequentes são: processador de texto (MSWord) e folha de cálculo. 

   
3 APL APL distribui-se pelo CAD (com maior frequência em engenharia civil), pelo 

Matlab e o Maple. 
   

4 PRG Algoritmia e C são os temas mais frequentes embora também apareça 
pascal (Universidade de Extremadura) e Fortran (Universidade Carlos III). 

  
Tabela 9 – Tabela de comentários ao Gráfico 4 

3.3 Universidades Brasileiras 

Relativamente ás Universidades Brasileiras não foi possível obter um número suficiente de 

universidades de modo a poder fazer-se um estudo minimamente credível, apesar de terem 

sido consultadas praticamente todas as universidades federais que surgiram em pesquisa 

através do Google175. Foi, no entanto, elaborada a tabela possível com apresentação dos 

conteúdos e objectivos de algumas universidades (Anexo E). Nessas universidades são 

leccionados em geral e nos ramos analisados, as FPP habituais (processador de texto e folha 

de cálculo) e na programação (Pascal e Fortran). 

                                                 
175O Google é uma das mais poderosas e conceituadas ferramentas de pesquisa. O Google assinou recentemente  um acordo com 

quatro das melhores universidades do mundo e com a Biblioteca Pública de Nova Iorque para digitalizar os seus livros. As 
eleitas para este projecto digital foram, além da já referida biblioteca, as universidades de Michigan, Stanford, Harvard e Oxford. 
http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?section_id=18&id_news=150924  
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3.4 Universidades Portuguesas 

Foram consultados os sites de um conjunto de cerca de vinte universidades (incluindo a 

Universidade do Minho), 8 para engenharia civil, 7 para engenharia mecânica e 5 para 

engenharia de materiais. Entre as universidades que não foi possível reunir informação 

suficiente estão: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; Universidade da Madeira; 

Universidade dos Açores; Universidade do Algarve, Universidade Lusófona de 

Humanidades e Tecnologias, Universidade Évora, Universidade Fernando Pessoa, 

Universidade Católica Portuguesa e também Instituto Politécnico de Tomar. 

 
 
Os gráficos176 seguintes são o resultado desse estudo: 
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Gráfico 5 – Frequência dos Temas por Ramo de Engenharia para UPor 
 
 
Comentários ao Gráfico 5: 
 
Nº TEMA COMENTÁRIO 
1 ISC Verifica uma grande frequência dos temas de ISC. 
   

2 FPP Verifica-se uma menor frequência em engenharia mecânica 
   

3 APL Frequência elevada em engenharia dos materiais (80%) 
   

4 PRG Elevada frequência dos temas de PRG (100% em engenharia mecânica) 
 

Tabela 10 - Tabela de comentários ao Gráfico 5 
 
 
A divisão destes temas em sub-temas apresenta-se no gráfico seguinte176: 
 

                                                 
176 Os dados que permitiram as construção dos gráficos para este tema encontram-se em: Anexo D e Anexo D1 
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Universidades portuguesas
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Civ 62,5% 0,0% 37,5% 25,0% 37,5% 37,5% 25,0% 12,5% 25,0% 12,5% 25,0% 0,0% 12,5% 12,5% 75,0% 25,0% 0,0% 25,0% 25,0% 12,5%

Mec 71,4% 14,3% 0,0% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 28,6% 42,9% 0,0% 42,9% 14,3% 0,0% 0,0% 85,7% 42,9% 28,6% 14,3% 42,9% 14,3%
Mat 80,0% 0,0% 40,0% 60,0% 40,0% 40,0% 40,0% 20,0% 60,0% 0,0% 60,0% 0,0% 40,0% 40,0% 80,0% 0,0% 20,0% 0,0% 40,0% 0,0%
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Gráfico 6 – Frequência dos Sub - Temas por Ramo de Engenharia para UP 
 
Comentários ao Gráfico 6: 
 
Nº TEMA COMENTÁRIO 
1 ISC Verificam-se valores elevados em CGI, SO (excepto em engenharia mecânica), 

Internet e AC aparece apenas em engenharia mecânica177. 
   

2 FPP As FPP são essencialmente as ferramentas do MSoffice. 
   

3 APL A percentagem de MatLab é idêntica à de CAD 
   

4 PRG Algoritmia e as linguagens fortran e C são os temas mais frequentes. 
 

Tabela 11178 – Tabela de comentários ao Gráfico 6 

4 Resumo Estudo 1 

Foi analisado o seguinte conjunto de cursos distribuídos pelos diferentes ramos de 

engenharia: civil, mecânica e materiais e pelos grupos de universidades: Universidades AW, 

Universidades Portuguesas e Universidades Espanholas179: 

 

Nº de Cursos Analisados 
Univ. Civil Mecânica Materiais 

AW 14 15 7 
UEsp 9 9 6 
UPor 8 7 5 

 

Tabela 12 – Tabela com o número de cursos estudados (Frequência IIE) 
 

Neste momento ainda não é possível efectuar uma comparação entre os diferentes curricula 

das universidades analisadas uma vez que apenas sabemos a frequência com que ocorrem 

os temas e sub-temas de IIE e como tal nos falta um dado importante que se relaciona com 

a sua importância, cuja indicação nos será fornecida a seguir (Capítulo IV Secção 5). 

                                                 
177 Aparece na FEUP no 5º semestre e orientada para a componente de H/w 
178 Notas:  

 Em engenharia mecânica, BD (Oracle) é dada no 6º semestre e uma disciplina de arquitectura de computadores no 5º semestre. 
 Na UBI e em Engenharia Mecânica aparecem apenas Pascal no 2º semestre. 
 A UBI tem em engenharia materiais uma disciplina de arquitectura de computadores dada no 2º semestre. 

179 Ver Anexos B1, C1, D1 e Anexo F 
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Como resumo do Gráfico 1, Gráfico 3 e Gráfico 5 e para melhor visualizar esses dados 

construi-se o gráfico seguinte que mostra a frequência que cada um dos temas das IIE (ISC, 

FPP, APL e PRG) tem quer nos diferentes ramos de engenharia quer nos diferentes grupos 

de universidades: 

 

 
 

Gráfico 7180 – Frequência dos Temas por Grupo de Universidades e Ramos de Engenharia 
 
 
 
Comentários ao Gráfico 7:  
 
Estes comentários relativamente ao Gráfico 7 apresentam-se na tabela seguinte e resumem 

também os comentários relativos à Tabela 6, Tabela 8 e Tabela 10 correspondentes aos 

comentários a Gráfico 1, Gráfico 3 e Gráfico 5 respectivamente: 
 

                                                 
180 Os cálculos obtêm – se através dos pesos de um determinado tema ou seja a % correspondente ao nº de vezes em que esse tema 

surge. Exemplo: O tema ISC aparece apenas em 3 universidades AW de um total de 14, logo 3/14=21,4%  (Ver Axexo F) 
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Nº TEMA RESUMO AOS TEMAS 
1 ISC Baixas frequências em AW. 
2  Maiores frequências nas UPor e UEsp. 
3  Valores mais elevados em engenharia mecânica 
4 FPP As maiores frequências surgem em engenharia civil (excepto nas UPor) 
5  As menores frequências aparecem em engenharia mecânica 
6  Nas UEsp não foram encontradas referências em engenharia mecânica 
7 APL Elevadas frequências em AW em engenharia civil e mecânica. 
8  Baixas percentagens nas UEsp (inferior a 50% em todas as engenharias). 
9  Elevadas frequências nas UPor. 

10  É o único tema que aparece em todos os ramos de engenharia e em todos os
grupos de universidades. 

11 PRG Elevadas frequências nas UPor e UEsp (excepto engenharia civil) 
13  É dos temas mais frequentes em engenharia mecânica (excepto em AW que é 

APL) e também entre os diferentes ramos de engenharia (excepto engenharia de 
materiais nas UEsp). 

14  Nas UEsp não foram encontradas referências em engenharia civil 
15  As UPor têm os maiores valores quer entre os diferentes temas quer entre os 

diferentes grupos de universidades. 
16 Todos Portugal tem os valores mais elevados no conjunto dos temas de IIE e em todos

os ramos de engenharia. 
 

Tabela 13 – Tabela de comentário ao Gráfico 7 (Resumo dos Temas do Estudo1) 
 

Num estudo semelhante ao anterior, mas a partir do conjunto total dos sub-temas virá para 

as diferentes engenharias (Gráfico 8) e diferentes grupos de universidades (Gráfico 9): 

 
Gráfico 8181 – Frequência de Sub– emas / Ramos Engenharia para todas Universidades 

 

 
 

Gráfico 9182 – Frequência de Sub–Temas / Grupos de Universidades para todas as Engenharias 

                                                 
181 Obtém-se pela média dos pesos para cada um dos sub-temas para todos os grupos de universidades. Exemplo: o sub – tema CGI 

surge com a frquência de 0%, 11,1% e 62,5% respectivamente em AW, UEsp e Upor, o que dá média de 24,5%. (Ver Anexo F) 
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Comentários relativamente Gráfico 8 e Gráfico 9: 
 

Os comentários relativamente ao Gráfico 8 e Gráfico 9 apresentam-se na tabela seguinte e 

resumem também os comentários relativos à Tabela 7, Tabela 9 e Tabela 11 

correspondentes aos comentários a Gráfico 2, Gráfico 4 e Gráfico 6 respectivamente: 

 
 
Nº Tema Sub-Tema RESUMO 
1 ISC CGI É pouco frequente em AW. 
2   É muito frequente em UPor e UEsp. 
3  AC Surge apenas em engenharia mecânica. 
4   Aparece o sub-tema AC em AW e UPor (Tabela 7 comentário 1 

e Tabela 11 comentário 1) 
5  Internet É dos sub-temas de ISC mais frequentes (mais em AW) 
6  Todos Os sub-temas mais frequentes são: CGI, SO e Internet. 
7   Grande duferença para CGI entre AW e os outros grupos 

8 FPP MSOffice 
Os sub-temas mais frequentes são as ferramentas do MSoffice 
em especial o processamento de texto e folha de cálculo e 
também em especial em engenharia civil. 

9 APL CAD É o sub-tema mais frequente em todas as universidades e em 
todos os ramos de engenharia 

10  Matlab É o segundo sub-tema mais frequente 
11  Maple É o terceiro sub-tema mais frequente 
12  Todos Os sub-temas mais frequentes são o CAD (especialmente em 

engenharia civil e mecânica em AW e UEsp), Matlab e Maple 
13 Algor+C Algoritmia e linguagem C são os sub-temas mais frequentes 
14 PRG Fortran É um sub-tema frequente nas UPor 
15  Todos Os sub-temas mais frequentes são: Algoritmia e C (Fortran nas 

UPor) 
 

Tabela 14 – Tabela de comentário ao Gráfico 8 e Gráfico 9 (Resumo dos Sub-Temas do 
Estudo1) 

                                                                                                                                               
182 Obtém-se pela média dos pesos dos sub-temas para os três ramos de engenharia num dado grupo de universidade. Exemplo: o 

sub – tema CGI surge em AW com a frquência de 0%, 20% e 0%, em Civil, Mec e Mat, o que dá média de 6,7%. (Ver Anexo F) 
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5 Estudo 2 

Fizemos, nas secções anteriores, um estudo não comparativo da frequência com que os 

temas e os sub-temas das IIE ocorrem nos diferentes grupos de universidades analisadas. 

Vamos a partir de agora completar esse estudo de modo a poder efectuar um estudo 

comparativo desses mesmos grupos de universidades e para os mesmos ramos de 

engenharia de modo a responder às seguintes dúvidas: 

 

 

 1 – Quais as disciplinas a leccionar nas IIE, os temas a abordar em cada 

disciplina e o crédito a atribuir a essas disciplinas? 

 

Relativamente a este ponto, analisando os mesmos grupos de universidades atrás 

estudadas e para a amostra que se apresenta: 

 

Nº de Cursos Analisados 
Univ.  Civil Mecânica Materiais 

AW 8 10 5 
ESP 4 5 5 
POR 6 7 5 

 

Tabela 15 – Tabela com o número de cursos estudados (Créditos IIE) 
 
 Tentaremos esclarecer as dúvidas apresentadas. Para isso construímos um conjunto de 

gráficos183 de modo a: 

 

 1.1 – Conhecer o n.º médio de disciplinas leccionadas em IIE184.  

 

 1.2 – Conhecer a média creditada das disciplinas de IIE relativamente às restantes 

disciplinas do curso em que são leccionadas, distribuídas pelos diferentes grupos 

de universidades185. 

 

 1.3 – Conhecer o valor médio creditado a cada um dos sub-temas correspondentes aos 

temas de IIE (ISC, FPP, APL e PRG)186. 

 

Para isso elaboraram-se os três gráficos seguintes: O primeiro (Gráfico 10) dá resposta ao 

ponto 1.1. O segundo (Gráfico 11) dá resposta ao ponto 1.2. O terceiro (Gráfico 12) e o 

quarto gráficos (Gráfico 13) referem-se ao ponto 1.3 e permitem conhecer o valor médio 

creditado aos diferentes temas das IIE: 
                                                 
183 Obtidos a partir dos dados dos Anexos B1, C1, D1 e Anexo F 
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Gráfico 10184 – N.º médio de disciplinas de IIE nos cursos de engenharia por grupo de 

Universidades 
 
 

 
Gráfico 11185 – Média Creditada de IIE relativamente aos cursos por grupos de 

universidades 
 
Comentários relativamente aos dois Gráfico 10 e Gráfico 11: 
 
Nº UNIV RESUMO 
1 AW As IIE têm maior crédito e são em maior número (os cursos de engenharia 

têm um menor número de semestres). 
2 UEsp Têm os menores valores no crédito e no n.º de disciplinas de IIE 
3 UPor As universidades Portuguesas têm valores bastante menores nos créditos do 

que as universidades segundo AW e esses valores estão concentrados num 
número idêntico de disciplinas. 

4 Todas O n.º de disciplinas de IIE que predominam é de cerca de duas ou mais por 
curso. 

5  A média total é de 1,6 disciplinas por curso, englobando todas as 
universidades (Gráfico 10) 

 
Tabela 16 – Tabela com os comentários ao Gráfico 10 e Gráfico 11 

                                                 
184 Obtido a partir do nº total de disciplinas de IIE em todas as universidades pelo total de universidades analisadas. Exemplo: o 

valor de 1,8 é o resultado de 18 disciplinas de IIE em 10 Universidades AW (Ver Anexo B1 e Anexo F) 
185 Obtém-se pela divisão da soma dos créditos das IIE num curso pelo total de créditos do curso. Exemplo: O valor 5,6%  em AW 

obtém-se de um total de 122 créditos nas disciplinas de IIE divididos por 2197 créditos na totalidade desses cursos. 
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O gráfico seguinte responde ao ponto 2.3 e os seus valores percentuais para cada tema de 

IIE obtêm-se através do produto da frequência de um tema relativamente aos restantes 

temas para um determinado grupo de universidades (Gráfico 1, Gráfico 3 ou Gráfico 5, 

consoante se trate de AW, UEsp ou UPor respectivamente) pelo valor médio creditado ao 

tema e universidade correspondentes. (Gráfico 11): 
 

 
 

Gráfico 12186 – Média Creditada dos temas por Grupos de Universidades para as 
Diferentes Engenharias 

 

Comentários ao Gráfico 12 

Nº TEMA RESUMO 
1 ISC Valores baixos relativamente aos restantes temas em AW 
2  Valores elevados relativamente aos restantes temas nas UPor e EU 
3  Valores mais elevados em engenharia mecânica 
4 FPP Os maiores valores aparecem em engenharia civil (excepto em UPor) 
5  Os menores valores aparecem em engenharia mecânica 
6 APL Têm os maiores valores relativamente aos restantes temas em AW em 

todos os ramos de engenharia. 
7 PRG Apresenta os valores mais elevados de todos os temas em UPor e UEsp e o 

segundo maior valor (o primeiro é APL) em AW. 
8  É dos temas com maiores valores em engenharia mecânica entre os 

diferentes ramos de engenharia (excepto engenharia de materiais em AW). 
9  As UPor têm os maiores valores quer entre os diferentes temas quer entre 

os diferentes ramos de engenharia 
10 Todos É possível constatar que nas universidades do grupo AW predominam os 

temas FPP, APL e PRG e nas restantes ISC e PRG. 
11 Todos UPor e UEsp têm baixos valores relativamente a AW no conjunto das IIE.  

 

Tabela 17 – Tabela de comentário ao gráfico 12 (análise da média credita a IIE) 
                                                 
186 Os cálculos obtêm-se através do produto frequência de um tema relativamente aos restantes para um determinado grupo de 

universidades pelo valor médio creditado (Gráfico 11). Exemplo: O valor 0,52% correspondente a ISC, a Civil e a AW é obtido 
de (5,5% * 9,37% ) / 100 ou seja respectivamente: [5,6% =média creditada a AW, Civil – Gráfico 13]* [9,6%=Percentagem do 
tema CGI em relação aos temas de ISC ou seja: 0, 214/ (0,214+0,57+1+0,5)] – Gráfico 1. 
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Assim, e com base neste último gráfico é possível elaborar o gráfico seguinte, cujos valores 

se referem à creditação média de cada um dos temas de IIE para os três grupos de 

universidades: 

 

Para a sua elaboração determinou-se a média das percentagens creditadas num 

determinado tema e para um determinado ramo de engenharia, relativamente ao total dos 

créditos do curso. Por exemplo, o valor médio creditado para ISC em engenharia civil de 

0,57% no gráfico seguinte é obtido pela média dos valores 0,52%, 0,59% e 0,6% 

correspondentes aos valores para engenharia civil nos três grupos de universidades e 

visíveis no gráfico anterior: 

 

Média Creditada dos Temas / Ramos Engª

%   Média Créditos

ISC
FPP
APL
PRG

ISC 0,57% 1,02% 0,68%
FPP 0,77% 0,33% 0,59%
APL 1,16% 1,33% 0,97%
PRG 0,68% 1,48% 1,22%

Civil Mec Mat

 
Gráfico 13187 – Média Creditada dos Temas por Ramos de Engenharia para todas as 

Universidades 
 
 

Nota: A soma dos valores para engenharia civil neste gráfico, que é 3,2% é igual à média 

dos valores obtidos para engenharia civil no Gráfico 11, tal como acontece para os outros 

dois ramos de engenharia.  

                                                 
187 Estes valores são a média por ramo de engenharia  para todos os grupos de universidades, obtida a partir do Gráfico 12 
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6 Resumo Estudos 1 e 2 

Nesta secção pretende-se combinar os dados das secções 1 e 2 deste capítulo de modo a 

poder tirar algumas conclusões. Assim, construiu-se a tabela seguinte que resume esses 

dados e serve de suporte às Ideias Chave 9. 

 
Nº Tema Sub-Tema RESUMO 

1 Geral 

Nas universidades portuguesas, relativamente às disciplinas de IIE, 
registam-se os maiores índices de frequência na leccionação dos temas de IIE 
no seu conjunto (Comentário 16 Tabela 13) e dos mais baixos índices na 
creditação atribuída (Comentário 11 Tabela 17) 

2 AC 

Engenharia Mecânica tem para ISC as maiores frequências (Comentário 3 da 
Tabela 13) e crédito (Comentário 3 Tabela 17) que reflecte a importância de 
AC para engenharia mecânica e na sua componente de H/w (Comentário 4 
Tabela 14). 

3  AW tem as mais baixas frequências neste tema (Comentário 1 Tabela 13). 

4 Internet 
É um dos sub-temas mais frequentes (Comentário 5 Tabela 14), 
especialmente em AW, sendo o sub-tema CGI mais referenciado nos outros 
grupos de universidades (Comentário 2 Tabela 14). 

4 

ISC 

Outros Os outros sub-temas mais frequentes são: CGI e SO (Comentário 6 Tabela 14)  

5 Geral 

Maiores valores em engenharia civil, quer em frequência (Comentário 4 
Tabela 13) quer em créditos (Comentário 4 Tabela 17 excepto UPor) e 
menores frequências em engenharia mecânica (Comentário 5 Tabela 17). FPP 
tem o maior valor para a média dos créditos em engenharia civil (Gráfico 13). 

6 

FPP 

MSOffice São os temas mais comuns especialmente processamento de texto e folha de 
cálculo e especialmente em engenharia civil (Comentário 8 Tabela 14). 

7 Geral É o tema mais frequente em todas as universidades e em todos os ramos de 
engenharia (Comentário 9 Tabela 14) 

8 CAD 

Elevadas frequências em AW em engenharia civil e mecânica (Comentário 7 
Tabela 13) e os maiores valores para os créditos em todos os ramos de 
engenharia em AW (Comentário 6 Tabela 17). O valor mais elevado da média 
dos créditos de APL regista-se em engenharia civil (Gráfico 13). 

9 

APL 

Outros Matlab e Maple são sub-temas mais frequentes (Comentário 10, 11 e 12 
Tabela 14) 

10 Geral 

a seguir a APL dos temas mais frequentes e especialmente em engenharia 
mecânica (Comentário 13 Tabela 13 e Comentário 8 Tabela 17). O valor mais 
elevado da média dos créditos de PRG regista-se em engenharia mecânica 
(Gráfico 13). 
Em UPor é o tema mais frequente em todas as engenharias (Comentário 15 
Tabela 13) e com mais créditos (Comentário 8 Tabela 17), especialmente em 
engenharia mecânica. 

11 

PRG 

Todos Algoritmia e C são os mais frequente (Comentário 15 Tabela 14) 

12 Todos 
As IIE têm maior crédito e são em maior número nas universidades AW (os 
cursos de engenharia têm um menor número de semestres) (Comentário 1 
Tabela 16). 

13 Todos 

Nas universidades portuguesas, relativamente às disciplinas de IIE, 
registam-se os maiores índices de frequência na leccionação dos temas de IIE 
no seu conjunto (Comentário 16 Tabela 13) e dos mais baixos índices na 
creditação atribuída (Comentário 11 Tabela 17). 

14 Todos 
Os valores mais elevados da média dos créditos em todos os grupos de 
universidades verificam-se em PRG e APL e em especial em engenharia 
mecânica (Gráfico 13). 

15 

Todos 

Todos 
As universidades AW têm os valores dos créditos muito superiores ao dos 
outros grupos de universidades apesar de estarem concentrados num número 
idêntico de disciplinas. (Comentário 3 Tabela 16). 

 
Tabela 18 – Tabela Resumo do Estudo1 e Estudo 2 
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Ideias Chave 9: Análise Comparativa Do Estudos 1 e Estudo 2 
 
Neste capítulo (Gráfico 1 até Gráfico 13 e Tabela 6 até Tabela 18) poderemos retirar as seguintes 

ideias chave: 

 
Nas universidades portuguesas, relativamente às disciplinas de IIE, registam-se os maiores índices de 

frequência na leccionação dos temas de IIE no seu conjunto e dos mais baixos índices na creditação 

atribuída (Comentário 1 Tabela 18) relativamente às universidades AW (Comentário 3 Tabela 18). 

Assim, nas IIE em Portugal parece haver a preocupação de se leccionarem todos os temas mais 

importantes mas atribuindo-lhes pouco importância na sua leccionação, resultante dos poucos 

créditos atribuídos. 

 
O tema de ISC surge com maior frequência e crédito na engenharia mecânica e orientado para uma 

componente mais técnica – H/w (Universidades AW e UPor) de ISC (Comentário 2 Tabela 18). Neste 

tema a Internet é o mais referenciado em AW e o tema CGI é o mais referenciado nas UPor e UEsp 

(Comentário 4 Tabela 18). 

 
O tema FPP é, de um modo geral mais elevado em engenharia civil quer em frequência quer em 

créditos (Comentário 5 Tabela 18). Os sub-temas mais referenciados são o processamento de texto e 

folha de cálculo especialmente em engenharia civil (Comentário 6 Tabela 18). 

 
No tema APL o CAD ocupa lugar de destaque em todos os ramos de engenharia e em todos os grupos 

de universidades (Comentário 7 Tabela 18), especialmente em engenharia civil (Comentário 8 Tabela 

18) seguindo-se depois os sub-temas Matlab e Maple (Comentário 9 Tabela 18). 

 
O tema PRG a seguir a APL com as maiores percentagens quer em frequência quer em créditos e em 

especial em engenharia mecânica. E nas universidades Portuguesas (Comentário 10 Tabela 18). Os 

sub-temas mais abordados são a algoritmia e a linguagem C (Comentário 11 Tabela 18). 

 
De um modo geral podemos dizer que em face dos dados apresentados: 

 
 As IIE têm maior crédito e são em maior número nas universidades AW (os cursos de engenharia 

têm um menor número de semestres) (Comentário 12 Tabela 18). 

 As universidades Portuguesas, apesar dos altos valores de frequência têm valores bastante 

menores nos créditos do que as universidades segundo AW e esses valores estão concentrados 

num número idêntico de disciplinas (Comentário 13 Tabela 18). 

 APL e PRG têm os valores mais elevados de créditos para todas as engenharias (Comentário 14 

Tabela 18). 

 As universidades AW têm valores de creditação muito superiores ao dos restantes grupos de 

universidades (Comentário 15 Tabela 18) 

 

A análise dos curricula das universidades permitiu-nos conhecer as disciplinas de IIE (Ideias Chave 

11) e também definir as competências do engenheiro (Ideias Chave 10). 
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Capítulo V  
Referencial de Plano de 

Estudos para as IIE 

Os estudos nesta área das IIE são muito poucos e as referências que surgem falam destes 

temas de forma genérica. Foram muitas as instituições e associações consultadas e os 

pedidos de informação, inúmeros temas de diversos congressos das mais prestigiadas 

associações, opiniões de pessoas credenciadas e referenciadas, bases de dados, bibliotecas, 

revistas, livros e artigos científicos. Aliás, já num trabalho semelhante a este, embora 

orientado para cursos de vocação profissional, o seu autor refere: 
 

“A recolha de informações a este nível foi muito reduzida. Foi tentada a 
obtenção de dados junto das bibliotecas através da consulta das suas 
bases de dados. Foram também abordados autores americanos de artigos 
sobre o ensino da informática a nível universitário. Instâncias da 
comunidade Europeia, responsáveis pela formação, foram também 
contactadas. Predominam os estudos de carácter geral, sobre o uso dos 
computadores e as áreas em que incide a sua utilização, nas escolas 
secundárias e superiores, mas em experiências realizadas no campo 
técnico específico da informática, o resultado não foi profícuo” (Andrade, 
1993). 

 

Na definição de um plano de estudos para uma disciplina, há que ter em conta a filosofia e 

os princípios que sustentam um programa, os conhecimentos de entrada e aqueles que se 

pretendem à saída. 

 

Este estudo é o resultado da análise dos dados anteriores: a análise dos curricula de 

universidades, dos temas encontrados, das competências definidas a partir dessa análise e 

da relação destas com os temas a leccionar e as taxonomias de BLOOM196. 

 

Assim, é possível definir os objectivos mínimos de aprendizagem e objectivos de 

desenvolvimento que sirvam o perfil do moderno engenheiro. Será no contexto daí 

decorrente que se justifica a apresentação de um referencial de um plano de estudos para as 

IIE. 
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1 Das TIC para as IIE 

Com base nas matérias leccionadas nos 9º e 10º anos do ensino secundário (Capítulo III) 

elaborou-se o quadro seguinte onde se mostram os temas que foram abordados no ensino 

secundário (coluna TIC). Apresentam-se na coluna TIC+ os temas que poderão servir de 

“pontes” de ligação aos temas a leccionar nas IIE. 
 

TIC  TIC+ TIC TIC + 
Introd. 
Inform. 

Dos dados às TIC e áreas de 
aplicação 

Impacto das TI na sociedade 

Arquit. Comp. Estrutura Básica – 
componentes principais 

 

SO 
Ambiente, Operações com 
pastas e ficheiros e 
Configurações 

Outros tipos de Sistemas operativos ISC 

Internet 
História, serviços, navegação, 
configurações, construção 
páginas Web 

Pesquisa; Distribuição e aquisição de 
informação 

P. Texto Formatações, Tabelas, 
imagens, Colunas 

Funções avançadas -  visualização de 
documentos – destaques, listas, Modelos, 
Estilos, Texto automático, inserir objectos, 
Ligações e Índices. 

F. Cálculo Formatações, Gráficos, BD, 
Fórmulas 

Funções avançadas – Fórmulas complexas, 
operações sobre tabelas de dados, tabelas 
dinâmicas, formulários e macros 

Apresentações Utilização de P. Apresentação  
Criação 
Páginas 

  
FPP 

BD 

Criação: 
Tabelas; Formulários (modo 
assistido); Relatórios (modo 
assistido); consultas 
Consultas 
Macros 

Funções avançadas – Formulários e 
relatórios em modo de estrutura, Consultas 
complexas, SQL, macros e módulos 

PROJ Projecto Metodologia, Trabalho Equipa, 
Transdisciplinaridade 

Trabalho de projecto 

 
Tabela 19 – Relação TIC / IIE 
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2 Definição de Competências 

As competências a desenvolver pelos estudantes universitários são dos aspectos mais 

importantes a ter em conta no seu processo de ensino – aprendizagem: 

 

 “O elemento mais importante do Processo de Bolonha é a concepção dos 
cursos superiores na lógica da aquisição de competências”. 

 
[Programa do XVII Governo Constitucional, 17 Março de 2005] 188 

 
Para os programas de engenharia as competências nas TI assumem um lugar de relevo. 

Todos os anos a National Association of Colleges and Employers189 realiza um inquérito 

para determinar quais as qualidades que os empregadores consideram mais importantes 

em candidatos que procuram empregam (NACE, 2005). Para 2005, entre os factores “top 

10”190 estão: Computer skills 

 
Após a análise dos programas de acreditação (Capítulo II Secção 8 e Anexo G1 – Resumo de 

Anexo G), dos curricula das universidades (Capítulo IV), do estudo da engenharia, das 

tecnologias e das suas implicações no ensino das IIE de modo a servirem o perfil do 

moderno engenheiro (Capítulo II) a que correspondem as ideias chave 1,2,3,4,5,6,7,8 e 9 

enunciaram-se um conjunto de competências que a seguir se apresentam. É importante 

referir que estas competências aplicam-se ás TI para as engenharias no seu conjunto e são o 

resultado desse estudo191: 

 
a. Competências Básicas de Cultura Informática (ISC e FPP) 
Introdução aos Computadores 
Noção de linguagem de programação. Sistemas operativos 
O computador como ferramenta auxiliar na resolução de problemas 
Introdução aos computadores: Funcionamento; Tipos de linguagem; Sistema operativo 
Descripción del ordenador 
basic skills in the use of computers 
basic structure of a computer 
understanding  of  the basics of the software 
Information & Communication Technologies 
IT basic skills and communication 
Basic skills in the use of pc systems, tools and applications 
basic skills using a few key software packages 
 
b. Competência para usar ferramentas informáticas na resolução de problemas de engenharia (Ex: FPP 
tipo Excel e APL tipo CAD, Matlab ou Maple) 
[Capacidade de uso de ferramentas informáticas, incluindo “hardware”, and software que sejam 
tipicamente empregues para a resolução de problemas]. 
The ability to identify, formulate and solve simple engineering problems, using appropriate and up to date methodologies and 
software; (Ver Anexo G – General learning outcomes – Italy) 
Apply engineering tools to the analysis of problems 

                                                 
188 Programa do XVII Governo Constitucional, 17 Março de 2005, http://www.embaixada-portugal-
fr.org/programa%20gov..htm#_Toc98849358 [19 Maio 2005] 
189 “Established in 1956, the National Association of Colleges and Employers (NACE) is the leading source of information on the 
employment of the college educated” http://www.naceweb.org/about/default.htm  (15 Março 2006) 
190 01. Communication skills (verbal and written) 02. Honesty/integrity 03. Teamwork skills (work well with the others) 04. 
Interpersonal skills (relate well to others) 05. Motivation/initiative 06. Strong work ethic 07. Analytical skills 08. 
Flexibility/adaptability 09. Computer skills 10. Detail oriented 
191 Aqui incluem-se as competências assim como citações retiradas dos anexos atrás citados como exemplos dessas competências 
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packages to solve, engineering problems 
use of computer  tools in an industrial context 
computational tools 
software platforms (e.g. Excel, Matlab, I-DEAS) 
Desenvolvimento de aplicações através de um projecto computacional resolvido em Matlab 
 
c. Competência para a utilização de tecnologias actuais e modernas necessárias à prática de engenharia 
[Ser capaz de gerir o desenvolvimento de ferramentas ainda não disponíveis no mercado] 
Skills using a modern programming language 
An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice (ABET – Anexo G) 
Ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice [Ver Anexo G – General 
Learning Outcomes – Russia (RAEE)] 
 
d. Capacidade para conceber um programa de informática para simular um determinado problema e 
conduzir a análise dos resultados (PRG) 
[Utilização e Desenvolvimento de software na concepção, análise e controlo] 
[Competência para desenhar e testar equipamento/hardware] 
Programming skills 
Tener una base para el diseño de programas 
Introdução às linguagens de programação 
Elementary computer programming 
Linguagens de programação e Algoritmos 
Programming, algorithms, and data structures 
Development of computer programs 
Structural analysis computer program(s) 
Writing computer programs and modelling engineering problems 
To be competent in the use of computer programmes 
Develops essential programming skills using a modern programming language 
Fornecer uma competência sólida no desenvolvimento de programas, de pequena e média complexidade, que modelem situações 
concretas e que forneçam resposta às questões por elas levantadas 
Operacionalizar competências na explicitação de algoritmos e na sua programação 
 
e. Competência de utilização de ferramentas informáticas para projectar sistemas, componentes ou 
processos de encontro ás necessidades sentidas 
[Utilização de ferramentas CAD] 
[Utilização de outras ferramentas de desenho] 
The ability to design a system, component or process to meet specified needs, to design and conduct experimentsand to analyse and 
interpret data; [ver Anexo G – General learning outcomes – France (CTI), Ireland (IEI)] 
Utilizar tecnologias informatizadas de auxílio ao desenho/projecto, sistematizando as tarefas de obtenção de desenho com auxílio 
de computador 
Ability to design a system, component, or process to meet desired needs; [ver anexo G – General learning outcomes – Russia 
(RAEE)] 
Introdução ao Desenho/Projecto Assistido por Computador (CAD) 
Aprendizagem em diverso software de CAD 
Use of computers in various phases of design and manufacturing 
Acquire practical skills in drawing, surveying, CAD, the use of analytical computer software 
Computational features of CAD 
3D CAD solid modeling software 
Communication via drawing and CAD 
 
f. Competência de utilização de ferramentas informáticas para tomar parte na elaboração e 
Implementação de um projecto informático 
[Ter um bom conhecimento das ferramentas existentes no mercado] 
[Conceitos e manipulação de Bases de Dados] 
[Algoritmia e Programação] 
[Ser capaz de desenvolver modelos de sistemas de engenharia usando ferramentas de software] 
Integrated Project 
Robotics Project 
Computer-based Project 
Individual and group Project work 
Training in engineering methods including project management, mastery of complex systems and computer sciences 
Enable the engineer to take part in the elaboration and implementation of a computerisation project 
Understand their use in an industrial context (management of a computerization project, new work methods resulting from these 
tools, main problems incurred by their  use 
An engineer, when managing a computerization project, must know how to have a tool modified, adapted or completed according 
to the company’s needs.  
 
g. Competência para compreender o impacto das soluções tecnológicas no contexto global da sociedade 
[Trata-se de um importante requisito porque por vezes há implicações sociais e económicas. Por 
exemplo, as tecnologias sem fios e satélite têm potencial para oferecer serviços de desenvolvimento em 
países que poderão não ter recursos para o seu financiamento. Também os “smart-card” e as TI têm o 
potencial para afectar enormemente mudanças na sociedade]. 



 
95

[Os assuntos contemporâneos são aqueles que provocam a desregulação no poder da indústria tais 
como problemas infraestruturais relacionados com a denominada sociedade sem fios “wireless society,” e 
as dificuldades de trabalho na indústria (Moore’s law192)] 
Guiding principles and educational aims 
Introduction to Information Technology and the use of computers 
Importance of computers and computational instruments to the development of engineering science in analytical and 
communication roles 
Introduction to computer systems and their role in problem solving in science and engineering 
Adquirir uma noção alargada das tecnologias de informação e do papel que estas desempenham ao nível individual, grupo, 
organizacional e social 
The broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global and societal context 
Social, ethical and deontological positioning adjusted in accordance with the social and human effects of engineering projects and 
the awareness of the responsibilities inherent in the practice of engineering. [Ver anexo G – General Learning Outcomes – Portugal 
(OE)] 
The broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global and societal context; [Ver anexo G – 
General Learning Outcomes – Russia (RAEE)] 
 
h. Competência para trabalhar com ferramentas informáticas que permitam participar em equipas 
multidisciplinares 
[Multidisciplinar refere-se a campos que são diversos no alcance e natureza e abrangem um conjunto de 
outras disciplinas. Por exemplo, quando o projecto de um determinado produto implica a aplicação de 
competências de mais que uma disciplina]  
Utilizarem de forma eficiente o computador para a resolução dos vários problemas que surgem noutras disciplinas 
The ability to work effectively as an individual, in teams and in multidisciplinary settings 
The ability to work effectively as an individual, in teams and in multidisciplinary settings together with the capacity to undertake 
lifelong learning; [Ver anexo G General learning outcomes – France (CTI)] 
The ability to work effectively as an individual, in teams and in multidisciplinary settings together with the capacity to undertake 
lifelong learning; [Ver anexo G General learning outcomes – Ireland (IEI)] 
The ability to work effectively even in multidisciplinary teams; [Ver anexo G General learning outcomes – Italy] 
The ability to effectively communicate with colleagues and others, both with written and oral methods and using information 
technologies; [Ver anexo G General learning outcomes – Italy] 
Ability to function on multi-disciplinary teams; [ver anexo G – General learning outcomes – Russia (RAEE)] 
 
i. Competência para trabalhar com ferramentas informáticas que permitam uma aprendizagem ao longo 
da vida  
[A informática muda constantemente o que requer uma constante aprendizagem]  
ability to engage in life-long learning 
The ability to work effectively as an individual, in teams and in multidisciplinary settings together with the capacity to undertake 
lifelong learning; [Ver anexo G General learning outcomes – France (CTI)] 
The ability to work effectively as an individual, in teams and in multidisciplinary settings together with the capacity to undertake 
lifelong learning; [Ver anexo G General learning outcomes – Ireland (IEI)] 
The ability to undertake lifelong learning; [Ver anexo G General learning outcomes – Italy] 
A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning; [Ver anexo G General learning outcomes – Russia 
(RAEE)] 
 
 
Ideias Chave 10: Competências a Desenvolver 
 
As ideias chave resultantes das implicações das TI na engenharia (Ideias Chave 7), dos 

programas de acreditação (Ideias Chave 8), e da análise dos curricula das universidades 

(Ideias Chave 9) contribuíram para a definição de competências para as IIE que sirvam os 

propósitos do perfil do moderno engenheiro (Capítulo II Secção 10). 

 

Assim há a destacar a capacidade de explorar e utilizar de ferramentas informáticas 

actuais e/ou futuras como meio que permita desenvolver a capacidade de resolução de 

problemas, a capacidade de auto-aprendizagem, a criatividade para a inovação, trabalhar 

em equipa e no desenvolvimento de projectos transdisciplinares assim como compreender o 

impacto das soluções tecnológicas no contexto global da sociedade. Estas são, em traços 

gerais, as competências que servem de referência ao perfil do moderno engenheiro nos seus 

aspectos relacionados com o conhecimento e capacidade de utilização de modernas TI. 

                                                 
192 Moore's law from webopedia - http://www.webopedia.com - The observation made in 1965 by Gordon Moore, co-founder of Intel, 

that the number of transistors per square inch on integrated circuits had doubled every year since the integrated circuit was 
invented. Moore predicted that this trend would continue for the foreseeable future. In subsequent years, the pace slowed down a 
bit, but data density has doubled approximately every 18 months, and this is the current definition of Moore's Law, which Moore 
himself has blessed. Most experts, including Moore himself, expect Moore's Law to hold for at least another two decades. 
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3 Desdobramento das Competências 

A partir da análise das competências atrás enunciadas, estas foram decompostas noutras 

mais específicas para facilitar a relação entre elas e as taxonomias de BLOOM196 de 

maneira a permitirem elaborar um conjunto de resultados de aprendizagem esperados de 

modo a servirem de base à elaboração dos programas das IIE (Capítulo V Secção 8). 

 

As competências foram classificadas de modo a poder englobá-las em três grupos de 

competências193: intelectuais194 (Aquisição de informação com vista ao conhecimento), 

práticas, (Utilização do conhecimento) e transferíveis195 (Aplicação do conhecimento noutras 

áreas disciplinares). Estas competências estiveram também presentes na elaboração dos 

programas das IIE. 

 

Assim temos no quadro que se segue: 

 

1ª coluna – identifica a competência; 

2ª coluna – Descreve a competência; 

3ª coluna – identifica o tipo (i – competência intelectual; p – competência prática e t – 

competência transferível); 

4ª coluna – conjunto de “sub-competências” correspondentes. 

                                                 
193 Este agrupamento é referenciado nas universidades AW (Anexo B) 
194 Por vezes associada a uma forma de inteligência – ver em: Encyclopedia of Psychology (http://www.psychology.org),  The Role 

of Intelligence in Modern Society / ou Current Issues in Research on Intelligence. Analogamente à discussão das teorias das 
inteligências múltiplas de Gardner que afirma ser a inteligência a competência intelectual humana que proporciona habilidades 
para a resolução de problemas” (Cfr. Gardner, 1994, 46). Citado em: http://www.netsgo.com.br/catolica1/index3.asp por Luiz 
Antonio Damas (Faculdade Catolica do Tocantins) 

195A tranferibilidade do conhecimento consiste em aplicar esse conhecimento em novas situações ou problemas – o 
desenvolvimento de resolução de problemas numa área poder ser transferido para outra 
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N COMPETÊNCIAS N “SUB – COMPETÊNCIAS” 
a. Competências Básicas de Cultura Informática i1 

 
p1 

Conhecer conceitos básicos sobre informática e 
Conhecer as funções básicas das ferramentas de uso 
pessoal mais utilizadas 
Saber utilizar as ferramentas básicas informáticas de 
uso pessoal  

b. Competência para usar ferramentas informáticas na resolução
de problemas de engenharia 
[Competência para usar ferramentas informáticas (Ex:
Matlab)] 

I2. 
 

P2. 

Conhecer as tecnologias informáticas apropriadas na 
resolução de problemas de engenharia 
Saber utilizar as TI para a resolução de problemas de 
engenharia 

c.  Competência para a utilização de tecnologias actuais e
modernas necessárias à prática de engenharia 
[Saber gerir o desenvolvimento de ferramentas ainda não
disponíveis no mercado] 

p5. 
 

P6. 
P7 

 
I3. 

Capacidade para utilizar as mais recentes e futuras 
tecnologias informáticas  
Habilidade para a criatividade e inovação na utilização 
das TI 
Ser capaz de usar ferramentas informáticas inovadoras 

Conhecer o impacto das TI na sociedade 

 
d.  Capacidade para conceber um programa de informática para

simular um determinado problema e conduzir a análise dos 
resultados 
[Utilização e Desenvolvimento de software na concepção,
análise e controlo]; [Competência para desenhar e testar
equipamento/hardware] 

p4. 
 

P9. 

Saber utilizar ferramentas de desenvolvimento de 
software de modo a elaborar um programa informático 
Saber Utilizar meios informáticos na simulação e 
condução de experiências, e analisar os resultados 
obtidos 
 

e.  Competência de utilização de ferramentas informáticas para 
projectar sistemas, componentes ou processos de encontro ás
necessidades sentidas. 
[Utilização de ferramentas CAD]; [Uso de outras ferramentas
de desenho] 

p8. Desenvolver modelos de sistemas de engenharia 
usando ferramentas de software 
 

f.  Competência de utilização de ferramentas informáticas para 
tomar parte na elaboração e Implementação de um projecto 
informático 
[Ter um bom conhecimento das ferramentas existentes no
mercado] 
[Conceitos e manipulação de Bases de Dados] [Algoritmia e
Programação] 
[Ser capaz de desenvolver modelos de sistemas de engenharia
usando ferramentas de software] 

P10 Saber Utilizar as ferramentas informáticas na 
elaboração e implementação de um projecto 
informático 

g.  Competência para compreender o impacto das soluções
tecnológicas no contexto global da sociedade 
[Trata-se de um importante requisito porque por vezes há 
implicações sociais e económicas. Por exemplo, as
tecnologias sem fios e satélite têm potencial para oferecer
serviços de desenvolvimento em países que poderão não ter
recursos para o seu financiamento. Também os “smart-card” e 
as TI têm o potencial para afectar enormemente mudanças na
sociedade]. 

I3 
p3. 

Conhecer o impacto das TI na sociedade 
Saber utilizar diferentes ferramentas, técnicas e 
equipamentos em segurança 

h.  Competência para trabalhar com ferramentas informáticas que
permitam participar em equipas multidisciplinares 
[Multidisciplinar refere-se a campos que são diversos no
alcance e natureza e abrangem um conjunto de outras
disciplinas. Por exemplo, quando o projecto de um
determinado produto implica a aplicação de competências de
mais que uma disciplina]  

t1. 
 

t2. 

Capacidade de Utilização das TI com aplicabilidade 
noutras áreas 
Capacidade de utilização das TI para efectuar trabalhos 
em equipas multidisciplinares  

i.  Competência para trabalhar com ferramentas informáticas que 
permitam uma aprendizagem ao longo da vida 
[A informática muda constantemente o que requer uma
constante aprendizagem]  

t3 Capacidade de utilização das TI para auto 
aprendizagem especialmente em aspectos relativos à 
sua futura profissão 

 
Tabela 20 – Desdobramento das Competências 

 
No quadro acima, tal como foi dito, as competências estão organizadas em três grupos: 

Intelectuais, Práticas e Transferíveis, correspondentes a três tipos de conhecimentos: Os 

intelectuais, mais baseados no conhecer e no saber, os práticos no saber fazer e os 

transferíveis são aqueles que permitem uma ligação com outros conhecimentos.  

 

Reagrupando esses dados teremos: 
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i. Competências Intelectuais: 
 
i1. Conhecer as funções básicas das ferramentas de uso pessoal mais utilizadas e Conceitos básicos sobre 

informática  
i2. Conhecer as tecnologias informáticas apropriadas na resolução de problemas de engenharia 
i3. Conhecer o impacto das TI na sociedade 
  
p. Competências Práticas: 
 
p1. Saber utilizar as ferramentas básicas informáticas de uso pessoal 
p2. Saber utilizar as TI para a resolução de problemas de engenharia 
p3. Saber utilizar diferentes ferramentas, técnicas e equipamentos em segurança 
p4. Saber utilizar ferramentas de desenvolvimento de software de modo a elaborar um programa informático 
p5. Capacidade para utilizar as mais recentes e futuras tecnologias informáticas  
p6. Habilidade para a criatividade e inovação na utilização das TI 
p7. Ser capaz de usar ferramentas informáticas inovadoras 

p8. Desenvolver modelos de sistemas de engenharia usando ferramentas de software 
P9. Saber Utilizar meios informáticos na simulação e condução de experiências, e analisar os resultados 

obtidos 
p10. Saber Utilizar as ferramentas informáticas na elaboração e implementação de um projecto informático 
  

t. Competências Transferíveis: 
t1. Capacidade de Utilização das TI com aplicabilidade noutras áreas 
t2. Capacidade de utilização das TI para efectuar trabalhos em equipas multidisciplinares 
t3 Capacidade de utilização das TI para auto aprendizagem especialmente em aspectos relativos à sua futura 

profissão 

4 Competências/Taxonomias BLOOM 

Segue-se um estudo sobre a relação das competências atrás apresentadas com as 

taxonomias de BLOOM196 de modo a obter uma estrutura que permita a enunciação dos 

objectivos mínimos e de desenvolvimento para as IIE  

 
 
O formato de apresentação das competências atrás apresentado facilita o estabelecimento 

da relação entre estas e as taxonomias de BLOOM: Esquemas orientadores de formulação 

de objectivos tendo em conta os domínios mínimos e de desenvolvimento, o que permite uma 

perspectiva da globalidade do desenvolvimento do profissional de engenharia na vertente 

das IIE. 
 
 

                                                 
196 As Taxonomias de BLOOM permitem a distribuição de objectivos segundo 6 diferentes níveis de conhecimentos: 
Conhecimento – Trata-se da simples aquisição de conhecimento e corresponde à capacidade de  recordar a informação apropriada 
(conceitos, datas, acontecimentos, lugares) 
Compreensão – Implica um trabalho de elaboração mental. Não é apenas repetir aquilo que foi ensinado - Ex: Fazer resumo da 
matéria. Ser capaz de deslocar esse conhecimento para um contexto diferente, interpretar factos, comparar, ordenar, etc.) 
Aplicação – Trata-se de aplicação dos conhecimentos adquiridos a novas situações - Ex: uso da informação, métodos, conceitos e 
teorias para a resolução de problemas 
Análise – Trata-se de examinar criticamente o material para o decompor em elementos - Ex: Descrever uma estrutura 
Síntese – Combinar componentes para formar um todo - Ex: Produto de invenção; Elaboração de um relatório; Estudo dirigido 
Avalição – Quando se exprime um julgamento segundo padrões definidos; Ex: Juízos de valor baseados em critérios  Examinar 
tese de mestrado com base em critérios 
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Taxonomias de 
BLOOM I1 i2 i3 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 t1 t2 t3 

Conhecimento x  x              
Compreensão  x               
Aplicação    x x         x x  
Análise      x           
Síntese       x    x x x    
Avaliação        x x x      x 
 

Tabela 21 – Relação Competências / Taxonomias de BLOOM 
 
 

Este estudo permite estabelecer os objectivos (mínimos e de desenvolvimento) no âmbito da 

definição estudo para as IIE que se tratará posteriormente (Capítulo V Secção 10.1 e Secção 

10.2). 

5 Temas e Sub-Temas Para as IIE 

O ensino da engenharia, tem por base orientações de politica educativa especialmente no 

que se refere às grandes metas traçadas para o ensino como a investigação, a capacidade de 

aprender, a inovação e o intercâmbio cultural, científico e técnico (Ideias Chave 3), sem 

contudo esquecer a sua vertente social no que respeita à segurança, organização, 

racionalidade, economia, sustentabilidade, ética e bom senso (Ideias Chave 2).  

O desenvolvimento de competências nas TI (Ideias Chave 10) podem desempenhar um 

importante papel para a competitividade e sucesso no mercado global através da 

investigação, inovação e qualidade. 
 

A necessidade de adaptação às mudanças tecnológicas (Ideias Chave 7), através da evolução 

e massificação no uso das TI, o “e-learning” (Capítulo II Secção 7.4), a globalização (Capítulo 

II Secção 7.2) e o Processo de Bolonha (Capítulo II Secção 7.3) têm importantes 

repercussões no ensino das IIE. Conhecimentos de H/w, SO, “Office Software”, redes e 

especialmente a Internet são hoje considerados como fazendo parte da cultura informática. 

São também indispensáveis como suporte a outras disciplinas e à capacidade de 

comunicação, à empregabilidade e competitividade. 
 

Conhecer o que os outros fazem (Ideias Chave 9) é fundamental para propor soluções, 

alternativas ou mudanças de modo a poder fazer tão bem ou melhor. O estudo dos curricula 

de outras universidades permitiu ter uma visão global da importância dos temas e dos seus 

conteúdos para as competências a desenvolver. 
 

Os temas ISC, FPP, APL e PRG foram os grandes temas encontrados para o 

desenvolvimento de aptidões na área das TI. Os temas e sub-temas foram encontrados após 

análise dos Anexo B1 (Estudo comparado para as universidades reguladas pelo AW165), 
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Anexo C1 (Estudo comparado para as universidades Espanholas) e Anexo D1 (Estudo 

comparado para as universidades Portuguesas). Na definição dos temas / sub-temas 

resolveu-se o tema projecto, cujo objectivo é o da elaboração de trabalhos preferencialmente 

transdisciplinares (Projecto e Resolução de problemas), dada a sua importância e relevância 

uma vez que, é referenciado em muitos dos curricula analisados (Anexos B, C e D), nos 

diferentes estudos sobre a engenharia e suas implicações e em especial nos programas de 

acreditação (Ideias Chave 8) tal como se pode ver através dos seguintes excertos: 

 
Ver Anexo G (EUR-ACE: Accreditation Standards and Procedures for Engineering Programmes in Europe 8/03/2005) 

Graduate profile 

Engineers are chiefly active in an international, interdisciplinary and highly competitive environment in which people, technology, 
companies and society interact. Therefore it is important that the degree programmes develop an awareness of social and ethical 
responsibilities and give students the opportunity to obtain the necessary key qualifications. These include basic skills in economics, 
ecology, ergonomics and law as well as the ability to organize oneself and one’s projects, to work in a team, and to deal properly 
with criticism and conflict. 

Germany (ASIIN) 
Programme structure 
• Practical/ laboratory wok, tutored projects 

France (CTI) 
Programme content 
Specialist Subjects: Taught taking into account the scientific and technological basics acquired from the Foundation Sciences and 
Engineering Sciences. Relevance of the practical component and study visits. Depth and content. Assignments and project work 
bringing together disciplines such as to required the use of extra-curricular knowledgeand equating this with interface problems. 

Portugal (OE) 
Requirements for professional contact (minimum number and duration of internships, etc.) 
The existence of project, laboratory and workshop components within the programme connected to the actual professional practice 
of Engineering, carried out within an interdisciplinary perspective. 

Portugal (OE) 
 

 
De acordo com os dados atrás analisados elaboraram-se um conjunto de temas gerais e os 

sub-temas correspondentes e relativos à disciplina de IIE que são os seguintes: 

 

 Temas Sub-Temas Temas Sub-Temas Temas Sub-Temas 
CGI 
AC 

Baixo nível198 

SO 

Ferramentas para 
cálculo científico197 

Robótica 
ISC 

Internet 

APL 

CAD 
P. Texto 

PRG 

Construção Páginas Web199 

F. Cálculo Resolução Problemas 
Apresentações 
Bases Dados 

FPP 

Prog. Desenho 

PRG Alto nível200 PROJ
Trabalhos Projecto 

  
Tabela 22 – Temas e Sub – Temas para as IIE 

                                                 
197 Exemplo: Matlab Maple Labview 
198 Exemplo: Assembly  
199 Exemplo: Front Page; JAVA; HTML 
200 Exemplo: C++; VB; Fortran; Pascal 
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6 Relação Temas / Competências 

Com base na elaboração das competências atrás enunciadas e no conhecimento dos temas 

das IIE, estabeleceu-se a relação entre eles de modo a ter uma visão global da importância 

de cada um deles no contexto global das IIE: 

 

 

Competências 
a b c d e f g h i 

Descrição dos Temas Áreas de IIE 

Geral: Dados, Informática, TI, TIC, Tec. e 
Implicações, , Áreas Aplicação.  

Hardware: Definição, bit, Byte, Estrutura, 
Computador, Memórias, Periféricos 

Software: Definição, SO, Prog.ção, Utilitários, 
Aplicativos, Peopleware 

C.Gerais Inf.(CGI) 

Arquitectura: Processadores, Arquitectura Arquit. Comp.(AC)

SO: SO, Redes, Sistemas abertos SO 

x 

          

x

    Internet: Acesso, Browser e Serviços Internet 

IS
C

 

x       x  Utilitários: P.Texto, F.Cálculo, P.Apresentação, 
B.Dados, P. Desenho Ferram.Prod.Pess. FP

P
 

CAD 
 x   x     Aplicativos: Ferramentas de Cálculo Científico 

(Exemplo: Matlab, Maple, LabView) 
Aplicativos 

A
P

L 

Algoritmia e Ling. Programação (Exemplo: 
C++, Fortran, Pascal, V.Basic e Assembly)  x  x      Linguagens 

Programação Construção de Páginas Web (Exemplo: 
HTML e FrontPage ) 

Linguagens 
Programação 

  x  x   x x  Temas e Programas para a Robótica Robótica 

P
R

G
 

 x x x  x  x x Resolução 
Problemas Resolução de Problemas Resolução 

Problemas 
 x x x x x  x x Projecto Trabalho de Projecto  Projecto P

R
O

J 

 
Tabela 23 – Relação Temas / Competências 

 
 
Legenda: 
 
a. Competências Básicas de Cultura Informática 
b. Competência para usar ferramentas informáticas na resolução de problemas de engenharia 
c. Competência para a utilização de tecnologias actuais e modernas necessárias à prática de engenharia 
d. Capacidade para conceber um programa de informática para simular um problema e conduzir a análise dos resultados 
e. Competência de utilização de ferramentas informáticas para projectar sistemas, componentes ou processos de 
encontro ás necessidades sentidas 
f. Competência de utilização de ferramentas informáticas para tomar parte na  Implementação de um projecto informático 
g. Competência para compreender o impacto das soluções tecnológicas no contexto global da sociedade 
h. Competência para trabalhar com ferramentas informáticas que permitam participar em equipas multidisciplinares 
i. Competência para trabalhar com ferramentas informáticas que permitam uma aprendizagem ao longo da vida 
 
Notas : 
- Conhecimento de “H/w”, Sistemas Operativos, “office software” e redes são considerados cultura informática  
- AC implica algo mais que o simples conhecimento básico de conceitos de H/w e S/w 
- A resolução de problemas e o trabalho de projecto são os temas que abrangem um maior número de competências: 
Capacidade de resolução de problemas; Trabalho em equipa; Auto-aprendizagem; Prática / Simulação e Inovação. 
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7 Disciplinas de IIE 

Relativamente às disciplinas de IIE no seu conjunto e partindo dos dados do Gráfico 12, 

elaboramos a seguinte tabela: 
 

% Créditos IIE por Curso de Engenharia 
Univ/Engenharia Civil Mec Mat 
AW 5,52% 6,13% 5,26% 
UPor 2,36% 3,87% 3,10% 
UEsp 1,66% 2,49% 2,00% 
MÉDIA201 3,18% 4,16% 3,45% 

 

Tabela 24 – Tabela da % Média dos Créditos para IIE por Grupo de Universidades  
 
 
Onde se pode verificar que os valores de creditação das IIE nas universidades AW é maior 

que nos outros grupos de universidades o que contribui para elevar a média final 

apresentada nessa tabela. 
 
 

Relativamente aos temas para as disciplinas de IIE e pelo facto de não dispormos de 

informação que nos diga qual o conjunto de universidades mais credível consideraremos a 

média de todos os valores como valores de referência. Assim, partindo dos dados do Gráfico 

13, elaboramos a seguinte tabela:  

 
 

Média Creditada dos Temas Por Ramo Engª 
 Civil Mec Mat Média 

ISC 0,57% 1,02% 0,68% 0,76% 
FPP 0,77% 0,33% 0,59% 0,56% 
APL 1,16% 1,33% 0,97% 1,16% 
PRG 0,68% 1,48% 1,22% 1,12% 

Soma 3,18% 4,16% 3,45%  
 

Tabela 25 – Tabela da % Média dos Créditos para IIE por Temas 
 
 
 

Com base nos estudos efectuados aos curricula das universidades (Ideias Chave 9) e Anexo 

F1 (resultado da análise dos Anexos B, C e D) e dada a importância da disciplina de CAD 

para todos os ramos de engenharia por se tratar de um tema especifico, que juntamente 

com PRG são os que, de um modo geral, apresentam os maiores valores percentuais quer de 

frequência quer de créditos, propõe-se por isso que o número de disciplinas sejam três assim 

distribuídas: 

 

 
                                                 
201 Estes valores são necessariamente iguais aos dos Gráfico 13 
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Nº Disciplinas Observações 
1 ISC + FPP Numa fase inicial, ou seja antes de 2008, altura em que se fará sentir nas

universidades o efeito das reformas do ensino secundário, esta disciplina 
poderá ser dividida em duas (uma para ISC e outra para FPP). Dar especial
atenção a: 
 
Ao tema ISC para engenharia mecânica orientado para a componente de H/w
(Comentário 2 Tabela 18). 
Ao sub-tema Internet por ser dos mais referenciados em todos os grupos de 
universidades (Comentário 3 Tabela 18). 
 
Ao tema FPP relativamente a engenharia civil e aos sub-temas: processamento 
de texto e folha de cálculo, seguido de CGI e SO (Comentário 4 Tabela 18). 
 
Ao Tema FPP especialmente para engenharia civil (Comentário 5 Tabela 18) e 
aos sub-temas de FPP202 (Comentário 6 Tabela 18). 

2 PRG + APL São os temas mais frequentes (Comentário 7 e 10 Tabela 18). Dar especial 
atenção a engenharia mecânica por ser o que, em geral, regista maiores valores
para estes temas. 

3 CAD Sub-tema importante em todos os ramos de engenharia (Comentário 8 Tabela 
18), assim como outras ferramentas203 (Comentário 9 Tabela 18) 

 
Tabela 26 – Disciplinas para as IIE 

 
Os dados desta secção servirão para elaborar um referencial de plano de estudos para as 

IIE (Capítulo V Secção 10) que inclui uma proposta referencial final (Capítulo V Secção 

10.4) e a Tabela 30 – % Crédito Médio dos Temas de IIE nos Diferentes Ramos de 

Engenharia e por Disciplina de IIE  

 
Ideias Chave 11: Disciplinas de IIE 
 
As ideias chave para esta secção resultam das Ideias Chave 9, da comparação dos créditos 

entre os diferentes grupos de universidades (Tabela 24), a relação entre os temas de IIE 

(Tabela 25) e as disciplinas de IIE (Tabela 26) e são as seguintes: 
 
Na disciplina n.º 1, ISC mais FPP, O tema ISC tenderá a diluir-se naturalmente de modo a 

sobressair o tema FPP e poderá numa fase inicial dividir-se em disciplinas independentes 

com os temas ISC e FPP em cada uma dessas disciplinas. As restantes disciplinas serão: 

CAD e PRG.  
 
Os dados da Tabela 24 confirmam as análises feitas nas ideias Chave 9: 
 
 As universidades AW são as que têm os valores mais elevados para as médias dos créditos 
nas disciplinas de IIE no seu conjunto. 
 A engenharia mecânica tem em ISC valores mais elevados que os outros ramos de 
engenharia (mais orientado para o H/w - ideias Chave 9) 
 O tema FPP tem valores mais elevados em engenharia civil (especialmente em 
processamento de texto e folha de cálculo - ideias Chave 9) 
 O tema de PRG tem valores mais elevados em engenharia mecânica e de materiais. 
 O CAD é um igualmente importante em todos os ramos de engenharia analisados.  

                                                 
202 Especialmente o MSOffice 
203 Matlab e Maple são as mais citadas 
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8 Programa para as IIE 

Apresenta-se de seguida o programa para a disciplina de IIE, obtido a partir da análise dos curricula das universidades, o qual deverá ser adaptado, 
tanto nos temas a abordar como nos conteúdos a leccionar, tendo em conta as especificidades de cada ramo de engenharia, nomeadamente nas questões 
que se referem a arquitectura de computadores e programação para os ramos de engenharia mecânica e de materiais. Os nomes de aplicativos e outros 
equivalentes aqui apresentados servem apenas como exemplo, porque outros poderão existir e as competências a desenvolver no aluno, como por 
exemplo a capacidade de resolução de problemas, a isso exige. 
 

IIE Resultados de Aprendizagem Conteúdos Sugestões Metodológicas 

In
tro

d.
 In

fo
rm

. e
 A

rq
ui

te
ct

ur
a 

de
 C

om
pu

ta
do

re
s 

 Conhecer os conceitos básicos de informática e tecnologias de informação 
 Conhecer a importância e as implicações da informática e de instrumentos
computacionais na engenharia e na sociedade 

 Saber Identificar e conhecer as funcionalidades dos diferentes componentes
de um computador e a sua arquitectura 

 Conhecer o funcionamento de um computador e suas aplicações 
 Conhecer o tratamento e manuseamento de informação num sistema digital 
 Conhecer os diferentes SO e suas características 
 Saber gerir um computador ao nível do SO 
 Saber comunicar com outros computadores 

Dos dados ás TIC 
As TIC no contexto social 
Sistemas de Numeração 
Dos ficheiros aos SGBD 
Aplicações informáticas e FPP 
Impacto das TI na sociedade 
Hardware e Software 
Estrutura básica de um computador 
O processador, Assembly; Memória; dispositivos I/O 
Processos lógicos e componentes digitais 
Codificação e armazenamento da Informação 

Leitura Exposição,  
“tutorials” 
Questionários 
Trabalhos de pesquisa. ex.: O impacto das TI 
na sociedade 
 
 
Identificar componentes informáticos 
Resolução de Problemas 

S
O

 

 Conhecer os diferentes tipos de SO 
 Compreender o conceito de rede de computadores 
 Identificar os diferentes tipos de redes 
 Conhecer os aspectos básicos do funcionamento da Internet 

Tipos de Sistemas Operativos 
 

“Tutorials”; Questionários 

IS
C

 

In
te

rn
et

 

 Saber utilizar os serviços principais da Internet 

 Saber Usar a Internet para a aquisição, distribuição e colocação de 
informação 

 Saber pesquisar filtrando a informação relevante 

 Saber comunicar pela Internet 

 Saber construir páginas 

Redes e Internet 
Comunicação; Serviços de comunicação 
Pesquisa (Catálogo; BD; Bibliotecas, Enciclopédias) 
Métodos de Pesquisa; Palavras-chave; Motores de 
Busca e Fontes de informação 
Critérios de validação de informação 
Transferência de ficheiros (“upload” e “download”) 
Ensino à distância 
Criação e publicação de páginas 

Revisão de conceitos anteriores 
Exposição e apresentação de ferramentas a 
usar 
Publicação de trabalhos realizados, Utilização 
de documentos de estudo e resolução de 
problemas 
Realização de Trabalho de Pesquisa 

 
Tabela 27 – Programa ISC 
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IIE Objectivos Conteúdos Sugestões Metodológicas 

P
. T

ex
to

  Ser capaz de Utilizar todas as potencialidades de um processador de texto Funções avançadas -  Organização de documentos –
destaques, listas, Modelos, Estilos, Texto automático,
objectos, Ligações e Índice) 

Apresentação de exemplos 
Aplicação prática: 
Criação de Modelos (Ex: Curriculum, Carta, 
Folhetos, Relatório) 
Apresentação de relatórios de trabalhos 

F.
 C

ál
cu

lo
  Saber utilizar a folha de cálculo para formatação e cálculo automático,

resolução de problemas matemáticos (Ex: Equações diferenciais) e
estatísticos, representação gráfica, pesquisa, análise e gestão de informação 
 Saber construir macros 

Fórmulas complexas –funções agrupadas, funções se -, 
operações sobre tabelas de dados, tabelas dinâmicas, 
formulários e macros 

Revisão de conceitos relacionados 
Apresentação dos novos conceitos 
Resolução de problemas (Ex: 
Desenvolvimento de modelos matemáticos) 

P
. D

es
en

ho
 

 Compreender a utilização das habilidades gráficas dentro de um determinado
projecto ou processo 
 Ser capaz de aplicar as habilidades de desenho em outras áreas (Ex:
Projecções; geometria descritiva; física e matemática) 
 Ser capaz de criar um esboço ou modelo de desenho 
 Ter prática de desenho electrónico 

Ambiente de trabalho 
Ferramentas – Formas, texto, linhas, e objectos 
Operações básicas de desenho e ilustração 
Manipulação de objectos 
 

Exposição e utilização de exemplos 
Aplicação prática: 
Construção de um produto ou modelo (Ex: 
Equipamento informático) 

 F
P

P
 –

 F
er

ra
m

en
ta

s d
e 

pr
od

ut
iv

id
ad

e 
pe

ss
oa

l 

Ba
se

s 
D

ad
os

  Saber alterar um formulário ou um Relatório em modo de estrutura alterando
as suas propriedades e fazendo uso das ferramentas disponíveis 
 Saber construir Consultas 
 Saber utilizar comandos SQL 
 Saber Construir Macros 
 Saber Construir módulos 

Relatórios e Formulários em modo de estrutura 
Consultas e SQl 
Macros e Módulos 

Exposição 
Resolução de Problemas 

 
Tabela 28 – Programa FPP204 

                                                 
204 Aqui parte-se do princípio que os alunos já trazem competências básicas do ensino secundário 
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IIE Objectivos Conteúdos Sugestões Metodológicas 

Ti
po

 M
A

TL
A

B
 

 Desenvolver a capacidade de implementar programas
recorrendo à linguagem MATLAB 

 Usar as capacidades gráficas do MATLAB 
 Traduzir problemas matemáticos para linguagem 
MATLAB 

 Saber usar o MATLAB para análise numérica,
manipulação de matrizes, equações diferenciais e sua 
visualização gráfica 

Introdução ao cálculo para engenharia 
Variáveis, expressões, vectores e operações elementares 
Comandos e Funções 
Gráficos 
Som 
Algoritmos e Programação 

Exposição e apresentação de exemplos 
“Tutorials” 
Representação de funções 
Análise de dados 
Resolução de Problemas 
Modelação matemática 
Problemas algébricos 
Problemas geométricos 
Cálculo 
Aproximação 

A
pl

ic
at

iv
os

 E
x:

 

Ti
po

 M
ap

le
 

 Uso do Maple para manipulações matemáticas e
análise de dados 

Conceitos básicos 
Comandos 
Cálculo – Polinómios, equações, funções, diferenciação, integração, séries e 
limites 
Gráficos 
Álgebra Matricial 

Exposição e apresentação de exemplos 
Tutorials” 
Resolução de Problemas 
Cálculo 
Álgebra Linear 
Equações Diferenciais 
Geometria 
Estatística 

Pr
og

ra
m

aç
ão

 

 Expressar e compreender noções e conceitos básicos
na resolução de problemas mediante algoritmos e
programas informáticos 

 Desenvolver um conjunto de conceitos que permitirão 
a utilização de diferentes linguagens de programação. 

 Aplicar estratégias e metodologias de modo a 
transmitir conhecimentos necessários para o 
desenvolvimento de um programa informático 

 Conhecer a sintaxe da programação 

 Saber codificar e implementar um algoritmo 

 Desenvolver programas informáticos para diferentes
tipos de problemas. 

Algoritmia 
 
Introdução à algoritmia 
Tipo de dados – atribuição, fluxo e controle 
Análise do problema – decomposição, especificação e definição de dados 
Fluxo de dados – controlo de fluxo e ciclos 
Estruturas de dados – registos, vectores, matrizes, listas e apontadores 
Operações  – Operações de acesso, ordenação e Implementação de estruturas 
de dados complexas 
 
Programação 
 
Introdução à programação 
Elementos base da linguagem 
Organização geral de um programa e sua implementação 
Constantes, variáveis e tipos de dados 
Sintaxe de instruções básicas (atribuição, I/O, controlo e estruturas e outras 
expressões – aritméticas; relacionais; lógicas) 
Desenvolvimento de programas 

Exposição e utilização de exemplos 
“Tutorials” 
Resolução de problemas, modelação de 
situações concretas, simulação e validação de 
dados 
Elaborar programas – Exºs de linguagens: C, 
Fortran, Pascal, VB, Java, I-DEAS 
Desenvolvimento de um projecto 
computacional  
 
 
 

 
Tabela 29 – Programas APL e PRG
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9 Orientações Curriculares e Modelos 

de Ensino 

O sistema educativo visto num plano mais amplo, com as orientações definidas pelas leis 

em vigor que indicam caminhos como a investigação, inovação, aprendizagem ao 

longo da vida, estabelecimento de parcerias entre as instituições e o intercâmbio 

cultural, científico e técnico, assim como aspectos sociais, culturais, institucionais e 

profissionais que também condicionam o sistema de ensino e a sua prática pedagógica 

(Ideias Chave 3), assim como as recomendações resultantes do Processo de Bolonha que 

apontam caminhos para a empregabilidade, a competitividade e a mobilidade e outros 

factores tais como um ensino mais flexível e menos especializado interferem no ensino da 

engenharia (Ideias Chave 7). 

 
Depois, todo um conjunto organizado de estruturas, meios e acções através dos quais se 

realiza o processo permanente de formação, o que inclui necessariamente: 

 

“O subsistema curricular e pedagógico (planos de estudos, programas, avaliação, 

métodos e materiais de ensino, actividades de complemento curricular, organização 

pedagógica do ensino)” (Ribeiro, 1989):  

 
 

Recursos humanos 
Recursos materiais 
Organização e administração educacional 
Outros serviços de apoio e complementos educativos 

 
 
O que é também referenciado através do projecto EUR-ACE já atrás referenciado205 e cujo 

resumo se apresenta no Anexo G, e que aqui se apresentam alguns excertos: 
 
Ver Anexo G (EUR-ACE: Accreditation Standards and Procedures for Engineering Programmes in Europe March 8, 
2005) 
Technical and support staff 
Information is requested on all resources supporting the teaching programme. This should include details 
of the technical and secretarial support staff, laboratory and equipment provision, library facilities, 
computing support facilities and student pastoral care. 

[UK (ECUK)] 
Institutional Context  -  General requirements (organization, management, etc.) 
Institutional support units, such as the library and computing centre, which are requisites to achieving 
the objectives of the programme. 

[Turkey (MÜDEK] 
Finances 
Assessment is based on an overview over financial resources for (a) staff, (b) material, and (c) 
investment in durable goods such as lab equipment, computers, etc. 

[Germany (ASIIN)] 
 

                                                 
205 Ver referência a este projecto em: Capítulo I secção 4 e Anexo G 
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Facilities 
All the equipment necessary for teaching the proposed courses (including personnel and teaching space) 
must be available from the moment the programme is due to begin (e.g. computers, library facilities 
etc). Establishments must ensure that they are equipped in an appropriate way for the kind of education 
they plan to offer, e.g. good IT provision for distance learning or laboratories for courses in natural 
sciences. 

[Austria (AAC)] 
 
Overview of size, cleanliness, security, laboratories, computer, importance and quality of library. 

[France (CTI)] 
 
Computer Equipment: Provision of sufficient equipment to enable simultaneous use by students. Suitable 
provisions for updating and conditions of use. Management of these resources by the HEI or by the 
students. Provision of different types of software with various applications within each of the degree 
programme areas. The same software version installed as used in demonstrations during lectures. 
Manuals made available alongside the equipment and in sufficient numbers. 

[Portugal(OE)] 
 
Library and computer labs must be adequately furnished and constantly developed. 

[Russia (RAEE)] 
 
Adequacy of classrooms, laboratories, and associated equipment and tools on computing and 
information infrastructure to accomplish program outcomes and to provide an atmosphere contributing 
to learning are the main streamlines in this criterion. 

[Turkey (MÜDEK)] 
 
Information is requested on all resources supporting the teaching programme. This should include details 
of the technical and secretarial support staff, laboratory and equipment provision, library facilities, 
computing support facilities and student pastoral care. 

[UK (ECUK)] 
 
 
A necessidade da construção duma área europeia do Ensino Superior, (tal como é referido 

por vários autores206), uma nova Europa do conhecimento e as próprias directivas emanadas 

do Processo de Bolonha24, têm levado à discussão do próprio modelo de ensino e apontam 

caminhos nesse sentido: 

 
“O Processo de Bolonha está também a estimular uma reflexão sobre os 
modelos de ensino / aprendizagem, podendo tornar-se num oportunidade 
para se introduzirem novas pedagogias. Está a ganhar corpo um novo 
modelo de ensino baseado em vários saberes (a saber, a fazer, a ser e a 
aprender) centrado no estudante e privilegiando outras competências 
que não apenas a memorização, em que se diz assentar o clássico modelo 
de ensino superior” (Jorge Gonçalves, 2003). 
 
“Porém, este sistema centra-se no aluno e só é eficaz se passível de ser 
usado em grupos pequenos de alunos. A sua implementação exigirá uma 
diminuição do ratio alunos/docente e, consequentemente, mais recursos 
financeiros que podem provir de alguma economia na redução da duração 
dos ciclos207 de estudos” (Jorge Gonçalves, 2003). 

 
 
Trata-se dum sistema centrado no aluno, o que implica algumas importantes 

considerações para poder ser conduzido com sucesso: 

 

                                                 
206 Ver Reflectir Bolonha: Reformar o ensino superior, uma edição da Universidade do Porto com publicação de vários 

documentos: http://www.esac.pt/bolonha/sems/c1/bro.pdf  
207 Actualmente a Lei de Bases inclui, para o ensino universitário três ciclos (ver anexo I), e o processo de Bolonha prevê a adopção 

de um sistema essencialmente baseado em dois ciclos principais, o que implica a  supressão de um dos graus de graduação 
(Bacharelato e/ou Licenciatura) (Lourtie, 2001) 
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“As Inovações tecnológicas dos últimos 50 anos, em especial na área das 
tecnologias de informação (TIC), introduziram mudanças significativas 
na nossa sociedade. A escola como um espaço de aprendizagem é, sem 
dúvida, um dos sectores que necessita de encontrar nas novas tecnologias 
o seu futuro próximo, não só renovando equipamentos e tecnologias 
educacionais, mas também recorrendo a soluções pedagógicas de 
educação que alterem a concepção da sala de aula tradicional e criem 
novos comportamentos, paradigmas educacionais, culturais e 
tecnológicos. É essencial que estas transformações sejam apoiadas por 
uma reflexão constante e profunda por parte daqueles que têm como 
missão educar. A educação do pensamento é, assim, fundamental, sendo 
indispensável aprender a aprender, experimentando e reflectindo”.  

(ISCAP, 2003) 
 
O actual modelo de ensino, as práticas pedagógicas e os objectivos de aprendizagem são hoje 

diferentes. Não é tão importante o que se ensina mas sim aquilo que cada um poderá 

aprender: 

 
“Continua a haver uma enorme inércia na alteração dos métodos 
tradicionais de ensino, que se baseiam, principalmente, em aulas teóricas 
e aulas práticas, ou teórico-práticas, em que o processo é mais centrado no 
ensino do que propriamente na aprendizagem com a participação 
activa e contínua dos alunos” (Carvalho, 2004a). 

 
 
Um novo paradigma educativo resultante da adopção do sistema ECTS25 pressupõe:  
 

“- uma clara definição dos saberes (conhecimentos, competências e 
atitudes) que se espera que os formandos adquiram, e 
- a implementação de novas metodologias de aprendizagem. 
 
 
A nova atitude pedagógica deve encarar os estudantes como 
participantes activos nos processos educativos e não apenas como 
consumidores passivos. Privilegiam-se assim metodologias de 
aprendizagem activa, cooperativa e participativa. A implementação de 
outro modelo deve assentar em dois vectores: 
 
• Formação pedagógica de docentes 
 
Não existe tradição de formação pedagógica de docentes do ensino 
superior e a experiência profissional dos que ensinam engenharia é 
escassa… A realização de estágios sabáticos obrigatórios em empresas / 
indústrias, laboratórios de I&D, etc., e formação pedagógica são as 
condições essenciais para o sucesso do novo modelo. 
 
• Mobilidade nacional e internacional 
 
Os estudantes deverão poder optar por adquirir competências técnico-
científicas em escolas diferentes… realização de estágios em empresas.” 

 
(Fátima Morgado, 2003) 

 
Isto prende-se com alguns dos objectivos apontados, muito importantes na formação do 

aluno e hoje muito referidos, como transmitir ao estudante a capacidade de aprender 

para também o preparar para uma auto aprendizagem e aprendizagem ao longo da vida. 

Mas se as mudanças afectam os alunos, também dizem respeito aos professores. O papel do 

professor aprendiz é também um factor importante. O professor que se dispõe a ajudar 

na resolução de problemas resultantes de situações novas – O professor participante: 
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Ver Anexo G (EUR-ACE: Accreditation Standards and Procedures for Engineering Programmes in Europe 8/3/2005) 
Research activities of staff 
Professors in engineering programmes (Chartered Engineer) should be involved in research work as 
evidenced by participation in national and international conferences and publishing in refereed journals. 

[Ireland (IEI)] 

Assignments which concern initial research projects carried out by undergraduate students supervised by 
academic staff. Exchange between national and international entities both with regard to R&D and 
results obtained. 

Portugal (OE) 

 

 

A capacidade de resolução de problemas (Ideias Chave 2) da vida real é também um dos 

dos aspectos apontados como fundamentais:  
 

“By giving a problem to solve rather than solving problems in front of 
classes the students will become more independent and gain more practice 
for their professional life than when given pre-processed data to be 
absorbed. Real-life problems always give a unique opportunity for the 
students to obtain invaluable experience and face actual challenging 
situations. This also is an important part of life long learning, which is 
strongly supported everywhere” (Jansson, 2001) 
 
 
“Num contexto em que a informação, mesmo a informação científica 
especializada, está universalmente acessível graças às novas tecnologias 
das comunicações e à Internet, a função que a universidade exerceu ao 
longo de séculos de repositório privilegiado do conhecimento e instância 
por excelência da sua transmissão, vê a sua importância diminuída face 
aos novos desafios que se lhe colocam na emergente “sociedade do 
conhecimento”. Novos modelos pedagógicos, tais como a aprendizagem 
baseada na resolução de problemas ou baseada em projectos têm 
vindo a ser experimentados com sucesso em domínios como as 
engenharias e a medicina, baseando-se não num paradigma de 
transmissão passiva, de absorção, do saber, antes num paradigma de 
aprendizagem guiada mas autónoma por parte do aluno, em que este é 
um construtor da sua própria aprendizagem” (CRUP, 2004) 

 
 
 

A capacidade de resolução de problemas pressupõe uma capacidade de escolha dos 

caminhos para a obtenção das soluções adequadas de entre um conjunto de vários possíveis: 

“After the teacher outlined the problem or need, students were required to consider 

alternative solutions, to select one of them, to build an artifact, to measure its performance, 

explain the results, and draw conclusions” (Frank, 2003), o que implica conhecimentos 

correspondentes a essas outras alternativas. 
 
 
Finalmente, as considerações resultantes do tempo em que nos encontramos, num ensino 

que permita a possibilidade de escolha, a livre iniciativa e a criatividade (Ideias Chave 2), 

nesta geração digital que hoje se vive e em que novos hábitos de aprendizagem emergem, 

muitas vezes do tipo “plug-and-play” e não obtida de forma lógica e sequencial. Esta é 

uma visão oposta à tradicional e tipo piramidal. 
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“The classroom itself may soon be replaced by more appropriate and 
efficient learning experiences. Indeed, such a paradigm shift may be 
forced upon the faculty by the students themselves. Today’s students are 
members of the digital generation208”. (Duderstadt, 1996) 

 
 
São muitos os métodos electrónicos de ensino usados: “New teaching methods like e-learning 

and process and problem based learning are discussed…”(Jansson, 2001), o “e-learning” 

(Ideias Chave 7) e a e-Universidad potencialmente “abierta las 24 horas los 365 días del 

año” (Sara Fernández López, 2004) 

 

Saber pesquisar usando meios digitais: “journals”, “databases” e “e-books” e utilizar 

métodos de pesquisa e critérios de selecção de informação: 
 

“The goal of information retrieval systems is to identify the most precise or 
relevant subset of documents … by matching concepts (typically keywords) 
in documents with concepts in the query statement…. They need a system 
that allows them to quickly review retrieved results for research methods 
and findings…” (Anderson, 2004). 

 

Outros aspectos focados são o trabalho de equipa209 e a transdisciplinaridade. A 

resolução de problemas e os trabalhos de projecto (Ideias Chave 8) – “a Microsoft, uma 

das mais prósperas e importantes empresas do mundo nasceu do trabalho de Bill Gates e 

dos seus companheiros” (João Paiva, 2005) – ajudam, segundo alguns autores nessa tarefa: 

“Em engenharia, acredito que ensinar bem é ensinar bem a fazer projecto” (Thomaz, 2000), 

estimulando a inovação (de produtos e processos), em consórcio com outras entidades, 

fomentando a utilização das bolsas de contactos – “em que se encontram cientistas, 

investigadores, uns com problemas, outros oferecendo soluções, ou conhecimentos para lá 

chegar” (Fernandes, 2000), “associando empresas, instituições de ensino superior, centros 

tecnológicos” (Rodrigues, 2000) e também de cooperação a nível internacional, o que 

favorece a aproximação entre as Universidades e o mercado de trabalho e emprego: 
 

Ver Anexo G (EUR-ACE: Accreditation Standards and Procedures for Engineering Programmes in Europe 8/3/2005) 
 
General learning outcomesPractical skills: they must possess practical engineering skills acquired through, 
for example, work carried out in laboratories and workshops; in industry through supervised work 
experience; in individual and group project work; in design work; and in the development and use of 
computer software in design, analysis and control. Evidence of group working and of participation in a 
major project is expected. However, individual professional bodies may require particular approaches to 
this requirement. 

[UK (ECUK)] 
 
Ability to plan and carry out simulated experiments and the consequent analysis and interpretation of the 
results obtained for future application to Engineering situations, problems and projects. 

[Portugal (OE)] 
 

Industry cooperation (research, training/education) 
The objective is to be very near of industry which must participate in training (projects, employments, 
teaching, seminar…). 

[France (CTI)] 

                                                 
208 "…They have spent their early lives surrounded by robust and visual, electronic media such as: Sesame Street; MTV; home computers; 

video games; cyberspace networks; and virtual reality. They approach learning as a "plug-and-play" experience, unaccustomed and 
unwilling to learn sequentially--to read the manual-- and rather inclined to plunge in and learn through participation and experimentation” 

209 A constituição dos grupos de trabalho por afinidades ou aleatoriamente assim como a escolha dos temas de trabalho são dos primeiros 
aspectos a considerar dando a possibilidade da livre escolha e a constituição de grupos que se de algum modo reflita a vida real. 
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The HEI/department seeking accreditation of an engineering programme should have established 
cooperation agreements other (national and international) companies in the fields of research and 
project-based learning in order ensure students’ as well as teachers’ continued contact with the 
professional area. 

[Germany (ASIIN)] 
 
The majority of engineering teaching departments in HEIs have Industrial Advisory committees 
composed of senior industrial engineers who advise on the development of the teaching programme. 
Industrial engineers also provide direct teaching on many programmes. Project work in the final year is 
frequently undertaken in collaboration with an industrial partner. In addition many HEIs have 
collaborative research programmes with industry, and teaching staff are encouraged to develop 
consultancies with industry. 

[UK (ECUK)] 
 
O mercado de trabalho necessita nos dias de hoje de “gente com capacidade de 

conceptualizar projectos” (Thomaz, 2000), e de trabalhar em conjunto com o mercado: “As 

novas tecnologias levam-nos para lá da sala de aula. Temos de aproximar mais as 

formações do mercado de trabalho210”.  

 
As disciplinas de informática integram-se num projecto educacional, que permita fornecer 

as bases para, no futuro, os estudantes poderem aplicar e desenvolver esses conhecimentos. 

Os estudantes devem compreender a importância dessas disciplinas e da sua aplicação na 

utilização de modernas ferramentas de trabalho. O processo educacional universitário deve 

incluir “projectos educacionais no contexto da realidade industrial ou simulada de modo 

que o estudante compreenda que tópicos aparentemente isolados podem ser integrados num 

processo de desenvolvimento” (Gu, 2003). 

 
Esta relação entre as Universidades e o mercado de trabalho tem de ser vista também do 

ponto de vista do emprego: “mais do que preparar o estudante para o seu primeiro emprego 

um curriculum, a maior parte das vezes prepara-o para o seu segundo ou terceiro emprego” 

(Terlouw, 1999). 

 
Estas ideias podem orientar os cursos, os seus curricula, e a relação destes com os processos 

de ensino e de aprendizagem: “Engineering schools don’t teach boiler design – they teach 

thermodynamics” (Shaw, 1992)211. 

 
O modelo de ensino212 deverá ser o que, no contexto presente, para os conteúdos e 

justificações apresentadas, melhor se ajuste ao plano de organização e sequência do 

processo de ensino – aprendizagem de modo a atingir os objectivos estabelecidos. 

 

                                                 
210 Entrevista com Maria da Graça Carvalho, Ministra da Educação, JN de 13 de Dezembro de 2004, páginas 12,13 
211 Referenciado em: Computing Curricula 2001, Computer Science — Final Report — (December 15, 2001), The Joint Task Force 

on Computing Curricula IEEE Computer Society Association for Computing Machinery, http://www.fh-
fulda.de/cps/Arbeitsbereich/material/Computing%20Curricula%202001.pdf 

212(Joyce e Weil, 1980) distinguem quarto grupos maiores de modelos de ensino (citados em: António C. Ribeiro e Lucie C. 
Ribeiro, 1989 – Planificação e avaliação do ensino – aprendizagem, Universidade Aberta, p.453 a 456): Cognitivos ou de 
Processamento de informações (Transmissão de informações e conhecimentos); Sociais ou de Interacção Social (Orientado para 
as interacções sociais e de trabalho de grupo); Humanistas ou Pessoalistas (Facilitador do desenvolvimento pessoal); 
Comportamentais ou Behavioristas (Planificação sistemática de actividades com vista à modificação ou manutenção de 
comportamentos).  
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O desenvolvimento tecnológico será o resultado desse conjunto de factores que interferem 

directamente nos resultados finais no seu conjunto, privilegiando mais ou menos as 

publicações científicas e/ou o registo de patentes (Ideias Chave 3). 

 

 

Ideias Chave 12: Orientações Curriculares e Modelos de Ensino 
 
Um ensino centrado no aluno, participante activo no processo de formação em que através 

da resolução de problemas e trabalhos de projecto lhe permita a criatividade, a 

inovação43, a investigação, o trabalho em equipa e a capacidade de aprender. 

 

Um ensino “plug-and-play”, menos tradicional (expositivo e sequencial)  

 

Um ensino com recurso a meios electrónicos e digitais, o “e-learning” (7 Secção 7.4), e todo 

um conjunto de meios disponibilizados pela universidade on-line onde seja possível 

flexibilizar a sua formação quer no tempo, no espaço e nos conteúdos e como tal de 

acordo com as necessidades de formação de cada um a partir de meios postos à sua 

disposição. 

 

Um ensino que tenha em conta as leis que regulam o ensino superior (Ideias Chave 3) e as 

recomendações das instituições que superintendem a engenharia (Ideias Chave 8). 

 

Um ensino que tenha em conta a construção da Europa do conhecimento com objectivos 

definidos no Processo de Bolonha (Capítulo II Secção 7.3): empregabilidade, 

competitividade e mobilidade. 

 

Um ensino aberto às mudanças que interferem no ensino da engenharia em geral e das IIE 

em particular (Ideias Chave 7) e que incentive a auto-aprendizagem e a aprendizagem ao 

longo da vida. 
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10 Resumo de Plano Estudos para as IIE 

A análise dos dados recolhidos – as abordagens à Engenharia (Capítulo II), as TIC no 

ensino secundário (Capítulo I), o estudo e análise dos curricula dos cursos de engenharia de 

diferentes universidades (Capítulo IV) – reflectiu-se na elaboração de um referencial de 

plano de estudos para as IIE (Capítulo V) onde se estabelece a “ponte” entre as TIC e as IIE 

(Secção 1), a definição de competências (Secção 2), a apresentação dos temas a abordar 

(Secção 5) nas disciplinas de IIE (Secção 7) e apresentou-se programas para a sua 

leccionação (Secção 8) assim como se abordaram as orientações curriculares e modelos de 

ensino a seguir (Secção 9). 

10.1 Objectivos Mínimos 

De acordo com a definição de competências atrás apresentadas (Capítulo V Secção 4) 

tornou-se possível estabelecer os objectivos para as IIE: 
 

A capacidade de utilização de ferramentas informáticas na elaboração e implementação de 

um projecto informático, a elaboração de um programa de computador, a utilização de 

ferramentas informáticas para desenvolver um determinado modelo de engenharia, são 

exemplos de objectivos que se situam no nível 5 das taxonomias de BLOOM213. Por isso 

definiremos como objectivos mínimos o nível 5. De modo a desenvolver as competências 

atrás enunciadas (Capítulo V Secção 2) definiram-se, em função disso e partindo dos dados 

da Tabela 21, como objectivos mínimos a obtenção das seguintes competências base: 
 

 Utilização correcta das TI – Problemas como ética, propriedade intelectual, privacidade, 

segurança e normas de conduta na utilização das TI. 

 Saber usar as TI para aplicabilidade noutras áreas – Como por exemplo: A Internet, as 

comunicações e, em geral, a utilizazação de ferramentas de informática noutras áreas. 

 Saber utilizar as FPP 

 Saber utilizar as TI para a resolução de problemas de Engenharia tais como: 

Desenvolver modelos de sistemas de engenharia usando ferramentas de software, 

Utilizar meios informáticos na simulação e condução de experiências e analisar os 

resultados obtidos, usando as ferramentas apropriadas a cada problema e especificas a 

cada ramo de engenharia 

 Saber utilizar ferramentas de desenvolvimento de software de modo a elaborar um 

programa informático 

 Saber Usar as TI em trabalhos (Interdisciplinares) de projecto e equipa 

(Multidisciplinares). 

                                                 
213 the ability to learn, to analyze, to synthesize, and to creatively apply fundamental engineering principles to new problems. 

(Chang, 2002) 
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10.2 Objectivos de Desenvolvimento 

São os que correspondem ao nível de avaliação segundo as taxonomias de BLOOM196, e 

correspondem à aquisição das seguintes competências: 

 
 

 Capacidade para utilizar as mais recentes e futuras tecnologias informáticas. 

 Habilidade para a criatividade e inovação na utilização das TI, sendo capaz de resolver 

problemas inovadores 

 Capacidade de auto aprendizagem especialmente em aspectos relativos à sua futura 

profissão 

10.3 Definição de Linhas Gerais 

A definição dos objectivos a atingir e consequentemente das competências profissionais a 

adquirir (Capítulo V Secção 2 e Ideias Chave 10) necessárias à prática da engenharia no 

âmbito da utilização das TI permite-nos agrupá-las em torno das competências especificas 

das TI e aquelas nas quais as TI podem dar um importante contributo, tendo em atenção as 

especificidades de cada ramo de engenharia. Assim será importante reagrupá-las de modo a 

constituirem importantes linhas gerais orientadoras para a planificação das IIE: 
 
• Aquisição de Competências nas TI 
 

o Conhecer o impacto das soluções tecnológicas no contexto da sociedade 
o Conhecer e saber usar as facilidades oferecidas pelas TI em geral (ex.: ISC, FPP, APL, PRG) 
o Comunicar usando as TI 
o Manusear, seleccionar e gerir informação 
o Usar as TI actuais e futuras de acordo com a especificidade da engenharia 
o Conhecer e usar as tecnologias relevantes para uma determinada área de engenharia (ex.: 

H/w; Programação; robótica; Ferramentas específicas) 
 
• Aquisição de Competências relacionadas com as TI 
 

o Capacidade de resolução de problemas – Capacidade para a procura de soluções aceitáveis às 
necessidades surgidas explorando diferentes tipos de TI (ex.: saber que para qualquer 
problema há várias soluções e deve-se escolher a mais indicada) 

 
o Usar as TI em trabalhos de Transdisciplinaridade e participação em trabalhos de projecto 

desenvolvidos por equipas multidisciplinares 
 
o Estimular a auto-aprendizagem (criatividade; imaginação) para fornecer as bases para 

aprendizagem ao longo da vida  
 

o Efectuar trabalhos de projecto no âmbito da utilização das TI 
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10.4 Proposta Referencial Final para as IIE 

De acordo com os temas até agora abordados (ISC, FPP, APL e PRG) e como resultado da 

análise de dados anteriores (Competências – Ideias Chave 10 e Disciplinas de IIE – Ideias 

Chave 11 e Anexo F1 – Disciplinas IIE) há a considerar a importância dos temas APL 

(constituindo-se na maioria dos casos CAD como disciplina autónoma) e PRG presentes em 

quase todas as universidades analisadas e considerando que os efeitos da reforma do ensino 

secundário no que se refere às IIE só se sentirão no ano lectivo de 2007/2008, propõe-se 

para as IIE a leccionação de:  

 

 
Disciplinas Temas % Créditos / Ramo Engenharia 

Civil Mec Mat 
Disciplina 1 ISC + FPP 

0,57 + 0,77 1,02 + 0,33 0,68 + 0,59 
Civil Mec Mat 

PRG APL-CAD PRG APL-CAD PRG APL-CAD 
Disciplina 2 

PRG + APL 
(Excepto CAD) 

0,68 0,32214 1,48 0,6 1,22 0,52 
Civil Mec Mat 

Disciplina 3 CAD 
0,84215 0,73 0,45 

TOTAL IIE 3,18 4,16 3,46 
 

Tabela 30216 – % Crédito Médio dos Temas de IIE nos Diferentes Ramos de Engenharia e 
por Disciplina de IIE 

 

 

Os valores desta tabela são os valores médios dos créditos das IIE (relativamente ao total 

dos cursos de engenharia) para os três grupos de universidades (Resultante da análise da 

Tabela 25 e Tabela 26) e tratam-se apenas de valores referenciais. 

 

Para poder comparar os valores agora propostos com os valores correspondentes para cada 

um dos grupos de universidades, apresenta-se a tabela seguinte (obtida da Tabela 24): 

 

 
% Créditos IIE por Curso de Engenharia 

Univ/Engenharia Civil Mec Mat 
Proposta Referencial 3,18% 4,16% 3,46% 
AW 5,52% 6,13% 5,26% 
POR 2,36% 3,87% 3,10% 
ESP 1,66% 2,49% 2,00% 

 
Tabela 31 – Tabela da Comparativa da % Créditos de IIE por Universidades 

 
 

                                                 
214 =1,16 – 0,84 ou seja: 1,16 (Ver Gráfico 13) – 0,84 (percentagem de CAD em APL) 
215 Obtido a partir de: 1,16 (Ver Gráfico 13) *(51,7) / (15,5+4,2+0+51,7) (ver Gráfico 8)  1,16*72,4% – correspondente à 

percentagem de APL em engª civil (1,16%) * Percentagem de CAD em APL (72,4%), que dá como resultado 0,84. 
216 Os dados desta Tabela obtêm-se a partir do Gráfico 13 – Média Creditada dos Temas por Ramos de Engenharia para todas as 

Universidades (Capítulo IV Secção 5) e que se repercutem na Tabela 25 e Tabela 26. 
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Os temas e sub-temas para estas disciplinas são os referidos na Tabela 22 (Capítulo V 

Secção 5) e as disciplinas são as referidas na Tabela 26 (Capítulo V Secção 7) e que apontam 

para aspectos específicos na sua leccionação tais como (Ideias Chave 11): 

 

 O tema ISC tem valores mais elevados em engenharia mecânica e está mais orientado 

para a componente de H/w. 

 
 O tema de PRG tem valores mais elevados em engenharia mecânica e de materiais e 

FPP tem valores mais elevados em engenharia civil. 

 
São dadas algumas sugestões em Ideias Chave 12 sobre orientações curriculares e os 

modelos de ensino a adoptar por se considerar um factor importante para alcançar os 

objectivos de aprendizagem propostos. Assim privilegia-se mais um ensino centrado no 

aluno, mais flexível e mais horizontal (oposto ao ensino tradicional – vertical e/ou 

sequencial) de modo a melhor poder desenvolver as competências que se adaptam ao perfil 

do moderno engenheiro nos seus aspectos das novas TI, capacidade de resolução de 

problemas, auto-aprendizagem, criatividade e inovação (Ideias Chave 10). 

 
Quando as reformas do ensino secundário se fizerem sentir nos alunos da universidade os 

temas da Disciplina 1 serão menos de ISC e mais de FPP, tornando assim necessária essa 

adaptação de modo que os temas de FPP substituam gradualmente os de ISC.  

 
 
Ideias Chave 13: As IEE em 2008 
 
Os temas são os apresentados na Tabela 22 e as disciplinas apresentam-se na Tabela 26 

(ISC + FPP, PRG + APL e CAD são os temas referenciados) de acordo com as 

especificidades de cada ramo de engenharia. Até 2008, a componente de ISC (Ver Tabela 

30) poderá ser reduzida gradualmente, de modo que a partir dessa data (ano lectivo 2007 / 

2008,) se mantenha na Disciplina 1 sobretudo a componente FPP. 

10.5 Metodologias 

A execução de um programa implica um conhecimento prévio de todos os elementos 

envolvidos nesse programa, e muito especialmente o conhecimento daqueles a quem o 

programa se destina. A metodologia a seguir depende do resultado das orientações 

estratégicas estabelecidas. 

10.5.1 Estratégias de Abertura 

Elaborar um conjunto de actividades que permitam obter o conhecimento da situação 

actual, bem como a definição e apresentação de um plano de trabalho que poderá incluir: 
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 A obtenção do conhecimento relativo ao grau de aptidões e conhecimentos evidenciados 

pelos alunos, através, por exemplo, de uma avaliação diagnostica. 
 

 Definição dos resultados da aprendizagem 

 
 Apresentação dos programas a seguir, as actividades a realizar e a sua calendarização, 

os materiais de apoio e métodos de avaliação. 
 

 Referência, sempre que possível, a organizadores prévios de modo a estabelecer uma 
“ponte” cognitiva entre os conceitos e ideias adquiridas e os novos conceitos de modo a 
integrá-los na estrutura cognitiva. 

10.5.2 Estratégias de Desenvolvimento 

Poderá ter em conta aspectos como: 
 
⇒ Os resultados da aprendizagem 
 
⇒ Os pré-requisitos necessários 

 
⇒ Os conteúdos a leccionar 

 
⇒ O conhecimento dos conceitos – base associado a um determinado tema 

 
⇒ A forma como serão abordados os temas a tratar e os métodos de ensino a seguir: 
 
- Quanto à apresentação: De uma forma lógica e sequencial ou “plug and play”, como foi 

referido (Capítulo V Secção 9). 
 

- Quanto à rigidez dos conteúdos: Liberdade para se poder abordar por iniciativa própria 
aspectos pelos quais se demonstre interesse 
 

- Quanto às técnicas: Exposição, Debate, Pesquisa, Seminários, Questionário, “tutorials” 
 

- Quanto à aplicação: Através da resolução de problemas, casos reais ou a simulação e o 
trabalho de projecto de preferência transdisciplinar 
 

- Quanto aos métodos de trabalho: individual, em equipa ou misto 
 
⇒ Apresentação de um resumo final e verificação dos resultados obtidos 
 
È claro que qualquer processo destes implica sempre reajustamentos de modo a compensar 

as falhas verificadas na aprendizagem, o que implica uma verificação constante através de 

diversos processos (anotações, observação directa, avaliação formativa) averiguando se 

aquilo que se pretende ensinar, está a ser correctamente aprendido. 

10.5.3 Estratégias de Conclusão 

Um resumo final, a verificação do trabalho efectuado, e/ou outros aspectos de conclusão 

permitem fazer um balanço do final do processo de aprendizagem, para uma possível 

avaliação com vista a futuras correcções e também como meio para estabelecer elos de 

ligação para trabalhos futuros. 
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Capítulo VI  
Recomendações Finais 

Este capítulo aborda as recomendações, relacionadas com as IIE, de diferentes entidades e 

organizações com interesses na engenharia das quais se destacam as seguintes: 

 

A construção da Europa do Conhecimento, objectivo central das conclusões do Processo de 

Bolonha (Capítulo II Secção 7.3) do qual Portugal é parte interessada e activa e aponta 

caminhos como os da empregabilidade, competitividade e mobilidade para as quais muito 

contribuem as relações entre instituições assim como as Relações Universidade / 

Mercado. 

 

As recomendações das entidades que superintendem as engenharias. Os cursos de 

engenharia passam por um processo de acreditação, dirigido pelas entidades competentes, 

que no caso Português se trata da Ordem dos Engenheiros, que traça linhas 

orientadores, regulam o processo da sua criação e elaboram recomendações a seguir para 

uma constante actualização e resposta às mudanças ditadas pelos novos tempos.  
 

Conhecer as orientações nacionais ditadas por diversos DL (Capítulo II Secção 3): A 

pesquisa, a investigação científica, a inovação tecnológica, auto-aprendizagem, as parcerias 

entre instituições e intercâmbio cultural estão presentes nas leis que regulam o ensino no 

nosso país. 
 

Conhecer o que os outros fazem (Capítulo IV). O Reino Unido destaca-se na Europa como 

pioneiro na reforma do ensino superior – “Dentro de Europa hemos querido destacar el caso 

de Reino Unido, ya que se há constituido como el país pionero en la reforma de la educación 

superior” (Sara Fernández López, 2004). Num relatório elaborado pelo National Committee 

of Inquiry into Higher Education, (Dearing Report) incluem-se um conjunto de 

recomendações das quais se destacam: 
 

“1. La necesidad de establecer y financiar un adecuado sistema de 
comunicaciones dentro del país y en las universidades, así como mejorar 
la comunicación internacional a través de banda ancha, permitiendo la 
correcta utilización de las TIC.  

2. Lograr la reducción de las tarifas de telecomunicaciones para los 
alumnos, a través de cada universidad o bien en su conjunto.  

3. Facilitar la utilización del copyright digital.  
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4. Incorporar a la gerencia de la educación superior personal con dominio 
de las TIC, que ayude a comprender de forma adecuada el uso y la 
incorporación de las TIC en las universidades.  

5. Lograr el acceso a un ordenador por alumno para el curso 2000-01 y 
tratar de alcanzar en el curso 2005-06 un ordenador portátil por alumno.  

6. Asegurar que tanto profesores como alumnos reciban la adecuada 
formación para lograr el aprovechamiento de las TIC”. 

 

(Sara Fernández López, 2004) 
 

Disciplinas bem estruturadas e bem planeadas são condição necessária para se terem bons 

cursos de engenharia. Não é no entanto suficiente. É necessário mostrar aos outros aquilo 

que se faz, publicitando essa informação de modo a tornar mais competitiva a instituição de 

ensino, fixando, atraindo e captando talentos. A imagem dada é importante para isso. É 

preciso dar atenção à visibilidade (“Information must be accessible and public217”). É 

necessário ser mas também parecer: “fundamentalmente para difundir información 

sobre la propia universidad (historia, localización, oferta, etc), así como para permitir el 

acceso a determinados servicios (automatrícula o consulta de expediente, entre otros)” (Sara 

Fernández López, 2004) 
 

“The image of the educational establishment, its management team and 
the degree programme: the educational establishment enjoys a prestigious 
place within Higher Education, with the individuals who make up its 
management team and advisory council having a public image of good 
repute and competence along with their commitment to the educational 
project”. 

[Portugal (OE), 2005]218 
 

Há aspectos a ter em conta para essa publicitação. No que se refere à planificação das 

IIE, ela poderá seguir princípios orientadores (Capítulo II Secção 7.3.4) para a definição de: 
 

Objectivos, Tópicos, Conteúdos, Referências de Acreditação e Competências, assim 

como outros parâmetros que ajudam à definição de uma disciplina: Estrutura (tempos, 

aulas, teóricas/práticas, Teórico-práticas) e as Pessoas envolvidas, Estratégias (Poderá 

incluir: métodos46; Processos47; técnicas48 e modos de funcionamento), Meios de 

Aprendizagem (Leituras, Estudo Independente, Seminários, Exercícios práticos, Trabalhos 

Práticos, Trabalho de laboratório, Projecto individual ou de grupo, “Tutorials”, Cursos 

Multimédia ou Telemáticos), Recursos (laboratoriais, Material de Apoio), Duração, 

Créditos, Pré – Requisitos e processo de Avaliação. 
 

Nestas definições estarão presentes aspectos relativos ao Modelo de Ensino (Capítulo V 

Secção 9) porque interferem com as competências a desenvolver no âmbito das TI (Capítulo 

V Secção 2), como a capacidade de Auto – Aprendizagem dos alunos; o Trabalho em 

Equipa e a transdisciplinaridade, a capacidade de Resolução de Problemas e o uso 

das novas tecnologias através da inovação e da criatividade, essenciais para o perfil do 

moderno engenheiro (Capítulo II Secção 10). Poderemos resumir as recomendações em três 

grupos: 
                                                 
217 Ver Anexo G – General Learning Outcomes – Spain (ANECA) 
218 Ver Axexo G - General requirements (organization, management, etc.) 
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 Relativamente às orientações, nacionais e internacionais: 
Processo de Bolonha -  Capítulo II Secção 7.3 
 Adoptar medidas que vão ao encontro das directivas de Bolonha especialmente no que 

se refere aos seus objectivos gerais: Competitividade, Mobilidade e Empregabilidade 
 
Leis que regulam o ensino Superior em Portugal - Capítulo II Secção 3 
 Incentivar o trabalho de pesquisa, investigação científica e inovação tecnológica. 

 
 Promover a formação reflexiva e continuada de auto-informação e auto-aprendizagem. 

 
 Estabelecer Parcerias entre as instituições de ensino e entre estas e outras entidades 

públicas ou privadas. 
 

 Incentivar o intercâmbio cultural, científico e técnico com instituições congéneres 
nacionais e estrangeiras. 

 
 Incentivar o relacionamento com as empresas no âmbito das TI e encorajamento de 

experiências industrias, investigação e consultoria. 
 

 Relativamente aos curricula: 
A necessidade constante de actualização técnica derivada da evolução tecnológica, que 

encurtou fortemente o tempo de vida de muitos conhecimentos em engenharia tornando-os 

obsoletos132, muito especialmente nas TI, obriga a uma atenção mais constante sobre 

revisões e actualizações dos curricula, o que é visível através dos curricula das 

universidades consultados. A consulta às empresas acerca das suas necessidades pode ser 

um meio para esse fim: 

 
 Estabelecer de ciclos de revisão dos curricula com vista à adaptação às novas realidades 

e de acordo com os programas de acreditação nacional e internacionalmente 
reconhecidos, assim como a sua adaptação aos cursos onde vão ser ministrados (Anexos 
B, C e D) 

 

 Adoptar curricula flexíveis porque favorecem os objectivos de Bolonha especialmente no 
que se refere à empregabilidade e competitividade e mobilidade, assim como à 
criatividade, à inovação e à auto – aprendizagem (Capítulo II Secção 7.3). 

 

 Desenvolver e calendarizar actividades curriculares que possibilitem a actualização de 
conhecimentos: Seminários, conferências, trabalhos e projectos de âmbito 
transdisciplinar) 

 

 Fornecer os recursos indispensáveis 
 

 Relativamente às competências do Aluno: 
São também referidos neste trabalho aspectos que apontam caminhos de aprendizagem e 

favorecem as competências fundamentais para a formação do aluno: 

 
⇒ Fornecer os saberes necessários à aquisição de competências necessárias às IIE. 

⇒ Dar importância a aspectos de orientação pedagógica num ensino centrado no aluno. 

⇒ Usar ferramentas informáticas úteis, modernas e futuras para a engenharia (Ideias 
Chave 10). 
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As áreas técnicas têm tido uma visão fechada, separando o profissional da sua futura 

profissão, Por isso a formação em áreas base são o alicerce e a garantia de auto – progresso 

que a inserção do profissional no mundo de trabalho poderá exigir. O aluno deverá ser o 

elemento central e a sua formação informática uma ferramenta indispensável à sua futura 

profissão. 
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Capítulo VII  
Conclusões 

Num ambiente de profundas reformas curriculares quer a nível do en ensino secundário 

quer a nível do ensino universitário e das leis que os regulam, num mundo cada vez mais 

aberto em resultado do avanço tecnológico, a globalização e o Processo de Bolonha, a 

evolução e a massificação no uso das tecnologias de informação (TI), o fácil acesso à 

informação, o aparecimento de novos meios e métodos de ensino, são importantes factores 

que levam a mudanças no processo educativo, porque favorecem a comparação e incentivam 

à competitividade. A educação em geral e mais concretamente a disciplina de Introdução à 

Informática nas Engenharias (IIE) – factor importante para a aquisição de novos 

conhecimentos que levem à investigação, à inovação e como tal à vantagem competitiva – é 

um importante veículo para o sucesso no mercado global. 

 

A apresentação de um referencial de planos de estudo para as IIE de modo a responder a 

estes novos desafios que trazem mudanças significativas na visão da engenharia e definem 

novas competências no perfil do moderno engenheiro foi o desafio que se colocou, que leva à 

adaptação dos curricula e sua implementação, ajustando-os aos tempos e tornando-os mais 

flexíveis. Um engenheiro que utiliza as novas Tecnologias de Informação (TI), Criativo, 

Inovador e aberto ao mundo. 

 

A abertura ao mundo implica também ter referências (“benchmarkting´s”) e saber o que os 

outros fazem para fazer tão bem ou melhor insere-se nesse âmbito: Conhecer a engenharia 

actual, as tecnologias e as TI, o estudo de programas de acreditação, suas implicações e 

repercussões na educação, nomeadamente no que se refere às IIE; Conhecer a disciplina de 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) do ensino secundário; Conhecer a 

disciplina de IIE através do estudo e análise dos seus curricula em diferentes universidades 

de diferentes países (escolhidos de acordo com critérios pré-estabelecidos) e para diferentes 

ramos de engenharia (mecânica, materiais e civil). Isto resultou na definição de um 

referencial de plano de estudos para as IIE onde se enunciaram um conjunto de 

competências para as engenharias e para as TI e as disciplinas e os temas a leccionar, que, 

relacionados entre si e associados às taxonomias de BLOOM permitiram traçar um 

conjunto de resultados de aprendizagem esperados para as IIE. 

 

A apresentação de uma proposta referencial final para as IIE (Capítulo V Secção 10.4) 

engloba a definição de objectivos e traça as linhas gerais orientadoras para a planificação 

das IIE assim como se enunciam as disciplinas a leccionar (Tabela 30), os temas a abordar, 
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os créditos a atribuir e fornecem-se sugestões de metodologias a seguir (Capítulo V Secção 

10.5). São estes os resultados da recolha e análise de dados para as quais muito 

contribuíram as orientações e recomendações de organizações e personalidades de 

referência nas engenharias e no âmbito das TI. 

 

A construção de um programa curricular depende de recomendações (como as do Processo 

Bolonha), de orientações educativas (como as leis que regulam o ensino), de um Modelo de 

Ensino e dos meios disponíveis para a sua concretização (Materiais, Ensino Assistido, “e-

learning”). A existência de infraestruturas quer tecnológicas quer científicas nas 

engenharias em geral e nas IIE em particular, a sua qualidade, preço, diferenciação e 

diversificação na oferta contribuem também para a melhoria e atractividade do sistema 

educativo. Estas e outras recomendações inserem-se num conjunto final (Capítulo VI) e são 

resultantes dos estudos efectuados. 

 

Um trabalho como este nunca está terminado, é sempre possível continuá-lo, por isso aqui 

ficam algumas sugestões para possíveis abordagens futuras: 

 

 Planificação de unidades didácticas para os temas das IIE (ISC, FPP, APL, PRG) 

apresentados neste trabalho, através da construção de uma matriz objectivos / 

conteúdos, com uma abordagem dos principais conceitos e a definição de estratégias de 

aprendizagem. 

 

 Elaboração de um conjunto de recomendações como base de construção de programas de 

acreditação dos cursos de engenharia no que se refere às TI para as IIE. 

 

 Um estudo semelhante a este para outras disciplinas poderia ser útil de modo a 

estabelecer parâmetros comparativos de diferentes curricula e melhorar o sistema de 

ensino e aprendizagem. 

 

 Estudos para o estabelecimento de uma “ponte”, que fizesse a ligação e permitisse o 

intercâmbio e a aproximação entre o ensino secundário e o ensino universitário. 

 
 
Este projecto pretende ser útil para a comunidade educativa interessada nestes assuntos. É 

sempre possível fazer mais e melhor e tal como se afirmava no início: O caminho faz-se 

caminhando… e outro caminho começa a partir de agora. 

 

 

Abril de 2006 

 

__________________________ 

(Joaquim Alberto Marques Duarte) 
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Capítulo IX  
Anexos 

1 Anexos A, Ranking – Universidades 
Anexo A1219 
 

Civil Engineering Electrical and electronic 
engineering Computer science General engineering Mechanical engineering 

1 Cardiff 1 Southampton 1 Cambridge 1 Cambridge 1 Imperial College 
2 Swansea 2 Bristol 2 York 2 Southampton 2 Bath 
3 Queens, Belfast 3 Imperial College 3 Imperial College 3 Oxford 3 Bradford 
4 Bristol 4 Cambridge 4 Bristol 4 Imperial College 4 Bristol 
5 Nottingham 5 Queens, Belfast 5 Warwick 5 Durham 5 Southampton 
6 Bath 6 Sheffield 6 Oxford 6 Strathclyde 6 Nottingham 
7 Imperial College 7 Edinburgh 7 St Andrews 7 Brunel 7 Sheffield 
8 Manchester 8 Surrey 8 Edinburgh 8 Surrey 8 Loughborough 
9 Liverpool 9 York 9 Southampton 9 Lancaster 9 Liverpool 
10 Surrey 10 Birmingham 10 Surrey 10 Warwick 10 Queens, Belfast 
=11 Southampton 11 U. College London 11 Bath 11 Leicester 11 Leeds 
=11 Loughborough 12 Essex 12 Lancaster 12 Aberdeen 12 Aston 
=11 Edinburgh 13 Strathclyde 13 Nottingham 13 Wolverhampton 13 Surrey 
14 Sheffield 14 Loughborough 14 Sussex 14 Exeter 14 Strathclyde 
=15 Plymouth 15 Manchester 15 U. College London 15 Manchester Metropolitan 15 Leicester 
=15 Birmingham 16 Leicester 16 Cardiff 16 Hertfordshire =16 Greenwich 
17 Leeds Metropolitan 17 Leeds 17 Manchester 17 Bradford =16 Reading 
18 Kingston 18 Nottingham 18 Kent 18 Cranfield 18 University College London 
=19 Strathclyde 19 Warwick 19 Birmingham 19 Sheffield Hallam 19 Cardiff 
=19 Dundee 20 Hull 20 Durham 20 West of England 20 Manchester 
=19 Glasgow 21 Newcastle 21 Aberdeen 21 Northumbria =21 Newcastle 
22 Heriot-Watt 22 Heriot-Watt 22 Royal Holloway 22 Liverpool John Moores =21 King’s College London 
23 Aberdeen 23 Reading 23 East Anglia 23 De Montfort 23 Brunel 
24 Newcastle 24 Cardiff 24 Reading =24 Napier =24 Ulster 
25 Ulster 25 Liverpool 25 Glasgow =24 Bolton Institute =24 Aberdeen 
26 Salford 26 Sussex 26 Newcastle 26 Central Lancashire 26 Hull 
27 U. College London 27 Lancaster 27 Queens, Belfast 27 Manchester 27 Glasgow 
=28 Nottingham Trent 28 Huddersfield 28 Loughborough 28 Liverpool 28 Swansea 
=28 Paisley 29 Swansea 29 Sheffield 29 Queen Mary 29 Edinburgh 
30 Napier 30 Aston 30 King’s College London 30 University College London 30 Cranfield 
31 Bradford 31 Brunel 31 Aberystwyth 31 Northampton UC 31 Birmingham 
32 Brighton 32 Bath 32 Exeter 32 Abertay Dundee 32 Exeter 
=33 Leeds 33 Kent 33 Liverpool 33 Leeds Metropolitan 33 Sussex 
=33 Portsmouth 34 Aberdeen 34 Aston 34 Central England 34 Robert Gordon 
35 East London 35 Glasgow 35 Swansea 35 Cardiff 35 Heriot-Watt 
36 Greenwich 36 Cranfield 36 Queen Mary 36 Nottingham Trent 36 Salford 
37 Liverpool John Moores 37 City 37 City 37 Greenwich 37 Queen Mary 
38 City 38 King’s College London 38 Brunel 38 Coventry =38 Nottingham Trent 

39 Abertay Dundee 39 Northumbria 39 Salford 39 Buckinghamshire 
Chilterns UC =38 De Montfort 

40 Glamorgan 40 Ulster 40 Dundee 40 Glasgow Caledonian =40 Paisley 
=41 London South Bank 41 Bangor 41 Leeds 41 Bournemouth =40 Portsmouth 
=41 Glasgow Caledonian 42 Queen Mary 42 Plymouth 42 Paisley 42 West of England 

 
Anexo A2220 
 
University of Michigan, Purdue University, and IMD International Are Highest Ranking Business Schools in Their 
Respective Categories. North American (National and Regional) and International Schools Ranked in Fourth 
Annual Business School Survey by Harris Interactive 
Rochester, N.Y. – September 22, 2004 – Results from an annual survey conducted by Harris Interactive® released 
today reveal how top North American and international business schools rank, based on ratings by nearly 3,000 MBA 
recruiters. For the first time since its debut in 2001, the survey, conducted in coordination with The Wall Street 
Journal,  presents three separate rankings – two for North America (national and regional), and a third international 
ranking. The top schools in each of the three rankings are as follows:  
 

                                                 
219 http://www.timesonline.co.uk/section/0,,6734,00.html    
220 http://www.harrisinteractive.com/news/allnewsbydate.asp?NewsID=845  
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Table 1 - National Schools 
 

RANK College (Business School) 
1 University of Michigan (Ross) 
2 Carnegie Mellon University (Tepper) 
3 Dartmouth College (Tuck) 
4 University of Pennsylvania (Wharton) 
5 University of Chicago 
6 Yale University 
7 Northwestern University (Kellogg) 
8 Columbia University 
9 Massachusetts Institute of Technology (Sloan) 
10 Stanford University 
11 University of North Carolina, Chapel Hill (Kenan-Flagler) 
12 University of Virginia (Darden) 
13 Harvard University 
14 Duke University (Fuqua) 
15 University of California, Berkeley (Haas) 
16 University of Texas (McCombs) 
17 New York University (Stern) 
18 Cornell University (Johnson) 
19 University of California, Los Angeles (Anderson) 

 
Table 2 - Regional Schools 

 
RANK College (Business School) 
1 Purdue University (Krannert) 
2 Vanderbilt University (Owen) 
3 Ohio State University (Fisher) 
4 University of Maryland (Smith) 
5 Brigham Young University (Marriott) 
6 Texas Christian University (Neeley) 
7 Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 
8 Michigan State University (Broad) 
9 University of Denver (Daniels) 

 
Anexo A3221 
 

World 
Rank Institution Country Total 

Score 
Score on 
Alumni 

Score on 
Award 

Score on 
HiCi 

Score on 
N&S 

Score on 
SCI 

Score on 
Size 

1  Harvard Univ USA 100.0  98.6  100.0  100.0  100.0  100.0  60.6  
2  Stanford Univ USA 77.2  41.2  72.2  96.1  75.2  72.3  68.1  
3  Univ Cambridge UK 76.2  100.0  93.4  56.6  58.5  70.2  73.2  
4  Univ California – Berkeley USA 74.2  70.0  76.0  74.1  75.6  72.7  45.1  
5  Massachusetts Inst Tech (MIT) USA 72.4  74.1  78.9  73.6  69.1  64.6  47.5  
6  California Inst Tech USA 69.0  59.3  66.5  64.8  66.7  53.2  100.0  
7  Princeton Univ USA 63.6  61.0  76.8  65.4  52.1  46.8  67.3  
8  Univ Oxford UK 61.4  64.4  59.1  53.1  55.3  65.2  59.0  
9  Columbia Univ USA 61.2  77.8  58.8  57.3  51.6  68.3  37.0  
10  Univ Chicago USA 60.5  72.2  81.9  55.3  46.6  54.1  32.7  
11  Yale Univ USA 58.6  52.2  44.5  63.6  58.1  63.6  50.4  
12  Cornell Univ USA 55.5  46.6  52.4  60.5  47.2  66.2  33.6  
13  Univ California – San Diego USA 53.8  17.8  34.7  63.6  59.4  67.2  47.9  
14  Tokyo Univ Japan 51.9  36.1  14.4  44.5  55.0  91.9  49.8  
15  Univ Pennsylvania USA 51.8  35.6  35.1  61.2  44.6  72.6  34.0  
16  Univ California – Los Angeles USA 51.6  27.4  32.8  60.5  48.1  79.9  24.8  
17  Univ California – San Francisco USA 50.8  0.0  37.6  59.3  59.5  62.9  48.8  
18  Univ Wisconsin – Madison USA 50.0  43.1  36.3  55.3  48.0  69.2  19.0  
19  Univ Michigan – Ann Arbor USA 49.3  39.8  19.3  64.8  45.7  76.7  20.1  
20  Univ Washington – Seattle USA 49.1  22.7  30.2  57.3  49.6  78.8  16.2  
21  Kyoto Univ Japan 48.3  39.8  34.1  40.0  37.2  77.1  46.4  
22  Johns Hopkins Univ USA 47.5  48.7  28.3  43.7  52.6  71.7  14.2  
23  Imperial Coll London UK 46.4  20.9  38.1  46.2  39.4  65.8  44.5  
24  Univ Toronto Canada 44.6  28.1  19.7  39.1  41.2  78.4  42.8  
25  Univ Coll London UK 44.3  30.8  32.9  41.0  41.0  61.1  42.6  
25  Univ Illinois – Urbana Champaign USA 43.3  41.7  37.4  46.2  36.0  58.2  17.8  
27  Swiss Fed Inst Tech – Zurich Switzerland 43.2  40.3  37.0  39.1  43.2  47.1  41.5  

                                                 
221 http://ed.sjtu.edu.cn/ranking.htm Institute of Higher Education -  Shanghai Jiao Tong University Top 500 World Universities (1-
100) 
 
 



 
139

28  Washington Univ – St. Louis USA 43.1  25.1  26.6  41.9  46.8  56.2  44.9  
29  Rockefeller Univ USA 40.2  22.7  59.8  31.5  43.6  27.1  38.6  
30  Northwestern Univ USA 39.5  21.8  19.3  47.9  35.8  57.2  37.0  
31  Duke Univ USA 38.9  20.9  0.0  48.6  46.8  62.7  36.2  
32  New York Univ USA 38.7  33.9  25.0  43.7  39.3  50.9  19.1  
33  Univ Minnesota – Twin Cities USA 38.3  36.1  0.0  53.9  35.9  69.6  12.8  
34  Univ Colorado – Boulder USA 37.8  16.6  29.8  43.7  38.3  47.5  27.4  
35  Univ California – Santa Barbara USA 37.0  0.0  28.5  45.4  41.4  44.0  36.2  
36  Univ British Columbia Canada 36.3  20.9  19.3  36.0  31.6  59.5  34.9  
36  Univ Texas Southwestern Med Center USA 36.3  16.6  33.9  33.8  40.5  40.0  34.9  
38  Vanderbilt Univ USA 35.1  12.6  30.2  37.1  23.8  50.2  41.7  
39  Univ Utrecht Netherlands 34.9  30.8  21.4  31.5  29.9  58.1  22.1  
40  Univ Texas – Austin USA 34.8  21.8  17.1  50.2  28.8  53.7  12.8  
41  Univ Paris 06 France 33.9  35.7  23.9  23.1  24.7  56.7  32.6  
42  Univ California – Davis USA 33.6  0.0  0.0  48.6  37.2  64.7  20.7  
43  Pennsylvania State Univ – Univ Park USA 33.5  14.1  0.0  50.2  37.7  58.7  14.2  
44  Rutgers State Univ – New Brunswick USA 33.4  15.4  20.4  38.1  36.1  48.2  19.5  
45  Tech Univ Munich Germany 33.3  43.1  24.1  27.6  20.4  50.0  32.0  
46  Karolinska Inst Stockholm Sweden 33.0  30.8  27.8  32.7  21.6  49.8  21.5  
47  Univ Edinburgh UK 32.9  22.7  17.1  27.6  36.7  49.1  31.6  
48  Univ Paris 11 France 32.5  33.3  34.2  21.4  21.3  46.8  31.2  
48  Univ Pittsburgh – Pittsburgh USA 32.5  18.9  0.0  42.8  26.5  67.0  20.0  
48  Univ Southern California USA 32.5  0.0  27.3  41.9  23.0  53.5  20.5  
51  Univ Munich Germany 32.4  37.2  21.1  12.4  32.0  56.0  31.1  
52  Univ Rochester USA 32.0  33.3  9.1  30.3  27.2  44.9  50.1  
53  Australian Natl Univ Australia 31.9  17.8  12.9  41.0  31.4  43.6  30.7  
54  Osaka Univ Japan 31.5  12.6  0.0  26.2  31.2  72.1  30.2  
55  Univ California – Irvine USA 31.4  0.0  25.0  33.8  29.6  47.2  29.9  
56  Univ North Carolina – Chapel Hill USA 31.2  12.6  0.0  38.1  34.5  60.5  20.3  
57  Univ Maryland – Coll Park USA 31.1  25.9  0.0  40.0  33.2  54.0  17.4  
57  Univ Zurich Switzerland 31.1  12.6  27.3  21.4  30.3  48.9  29.9  
59  Univ Copenhagen Denmark 31.0  30.8  24.7  23.1  22.6  48.1  29.8  
60  Univ Bristol UK 30.6  10.9  18.2  32.7  26.6  49.1  29.4  
61  McGill Univ Canada 30.4  28.8  0.0  31.5  26.3  59.0  29.2  
62  Carnegie Mellon Univ USA 30.3  18.9  30.2  32.7  17.4  38.8  34.0  
63  Univ Leiden Netherlands 29.8  25.1  15.8  30.3  22.0  47.3  30.3  
64  Univ Heidelberg Germany 29.7  10.9  27.7  23.1  22.1  49.7  28.5  
65  Case Western Reserve Univ USA 29.6  37.2  11.8  23.1  22.2  46.1  40.6  
66  Moscow State Univ Russia 29.5  51.5  34.9  0.0  8.1  58.5  28.3  
67  Univ Florida USA 29.3  15.4  0.0  33.8  24.3  66.4  16.3  
68  Univ Oslo Norway 29.2  25.9  34.1  19.5  17.2  42.1  28.0  
69  Tohoku Univ Japan 28.8  18.9  0.0  19.5  26.1  69.3  27.7  
69  Univ Sheffield UK 28.8  23.5  14.4  23.1  28.8  46.2  27.7  
71  Purdue Univ – West Lafayette USA 28.7  18.9  17.1  31.5  22.1  50.5  13.8  
72  Univ Helsinki Finland 28.6  18.9  18.2  15.1  23.7  56.9  27.5  
73  Ohio State Univ – Columbus USA 28.5  17.8  0.0  41.0  20.6  61.3  9.6  
74  Uppsala Univ Sweden 28.4  25.9  32.9  0.0  30.4  52.5  14.5  
75  Rice Univ USA 28.3  21.8  22.3  26.2  23.7  30.2  44.6  
76  Univ Arizona USA 28.1  0.0  0.0  31.5  37.7  56.5  18.1  
77  King’s Coll London UK 28.0  16.6  23.5  23.1  19.8  46.2  26.9  
78  Univ Manchester UK 27.9  25.9  19.3  21.4  18.2  48.6  26.8  
79  Univ Goettingen Germany 27.4  38.8  20.4  17.5  18.2  42.8  26.3  
80  Michigan State Univ USA 27.0  12.6  0.0  39.1  28.4  50.5  10.5  
80  Univ Nottingham UK 27.0  15.4  20.4  23.1  20.1  45.1  25.9  
82  Brown Univ USA 26.8  0.0  13.9  30.3  27.9  41.4  30.4  
82  Univ Melbourne Australia 26.8  15.4  14.4  21.4  19.2  53.0  25.8  
82  Univ Strasbourg 1 France 26.8  29.5  22.9  21.4  21.3  35.2  25.7  
85  Ecole Normale Super Paris France 26.5  47.9  25.0  17.5  18.2  29.6  25.4  
86  Boston Univ USA 26.3  15.4  0.0  32.7  29.6  51.5  9.6  
86  Univ Vienna Austria 26.3  25.1  15.8  8.7  22.0  54.5  25.3  
88  McMaster Univ Canada 26.0  16.6  19.3  23.1  16.2  45.2  25.0  
88  Univ Freiburg Germany 26.0  25.1  21.4  19.5  18.0  40.9  25.0  
90  Hebrew Univ Jerusalem Israel 25.9  15.4  0.0  26.2  29.5  48.3  24.9  
91  Univ Basel Switzerland 25.8  25.9  17.5  21.4  24.2  35.5  24.8  
92  Lund Univ Sweden 25.6  29.5  0.0  26.2  22.0  54.0  11.2  
93  Univ Birmingham UK 25.5  25.1  11.2  24.7  14.0  47.6  24.5  
93  Univ Roma – La Sapienza Italy 25.5  16.6  15.8  12.4  24.3  57.4  7.9  
95  Humboldt Univ Berlin Germany 25.4  29.5  21.9  8.7  14.8  49.7  24.4  
95  Univ Utah USA 25.4  0.0  0.0  32.7  30.7  48.4  20.1  
97  Nagoya Univ Japan 25.2  0.0  14.4  15.1  23.7  55.3  24.2  
97  Stockholm Univ Sweden 25.2  29.5  30.2  17.5  14.9  35.7  15.3  
99  Tufts Univ USA 25.1  18.9  17.1  19.5  19.1  40.6  29.2  
99  Univ Bonn Germany 25.1  19.9  20.4  17.5  16.7  43.9  24.1  
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Anexo A4222 
 

 
 
 
Anexo A5223 
 

 

                                                 
222 http://www.usnews.com/usnews/edu/grad/rankings/edu/brief/edurank_brief.php 
223 Informação obtida de: http://www.jobasia.com/sys/recruiters/urank/urank_topmba.shtm e confirmada em: The MBA Program 
Information Site (http://www.mbainfo.com/ + Rankings of Programs and Schools) 
 

MBA Programs — World Ranking  MBA Programs — U.S. Ranking 
Finatial Times  US News BusinessWeek 
1 University of Pennsylvania: Wharton US  1 Harvard Business School 1 Northwestern University: Kellogg 
2 Harvard Business School US  2 Stanford University GSB 2 University of Chicago 
3 Columbia Business School US  = Pennsylvania: Wharton 3 Harvard Business School 
4 Stanford University GSB US  4 MIT: Sloan 4 Stanford University GSB  
5 University of Chicago GSB US  = Northwestern University: Kellogg 5 Pennsylvania: Wharton 
6 Insead France/Sin

gapore 
 6 ColumbiaBusiness School 6 MIT: Sloan 

7 London Business School UK  7 Duke University: Fuqua 7 ColumbiaBusiness School 
8 New York University: Stern US  = UC Berkeley: Haas  8 Michigan 
9 Northwestern University: Kellogg US  9 University of Chicago 9 Duke: Fuqua 
10 MIT: Sloan  US   10 Dartmouth: Tuck 10 Dartmouth: Tuck 
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2 Anexo B – Universidades AW (Tabela de Texto) 
 

 

UNIV. ENGª CIVIL % S COMPETÊNCIAS/Tópicos 
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k/ Numerical Analysis 
1 – Introduction to basic programming (4 weeks)  
    How to construct a simple program in Visual Basic 
4 – An introduction to spreadsheets (2 weeks)  
   The basics of spreadsheet use.  
   Further spreadsheet techniques (2 weeks)  
   Solution of differential equations using 
spreadsheets. 
5 Computer based matrix manipulation (4 weeks)  
    The programming of matrix handling and equation 
solving. 

15/65 1,2 Aims  
Two thirds of this module introduces simple programming and numerical analysis topics, the remaining third is Further 
Mathematics taught by mathematics and covers analytical analysis corresponding to the numerical analysis. The 
programming uses Visual Basic, which allows the student to quickly and easily generate professional looking 
programs. The numerical analysis topics include solution of equations, Finite Difference solution of Differential 
Equations and Matrix Manipulation. 
Nota: Em disciplinas como: Architecture 2 (2º ano) e Design Project (3º ano) faz-se referência à utilização 
de CAD 
Inclui: Aims; Teaching and Learning Methods; Assessment; Learning Outcomes; Topics; Textbooks and Other 
Material; Referral Policy; External Examiner 

Design and Computing 1 
Verm baixo Objectivos + Carga Horária 

This unit aims to develop an understanding of engineering design and develop some basic design skills; also to enable 
students to develop an understanding of the role of computers in engineering and develop basic skills in the use of 
computers 
Não tem pré-requisitos 

Civil Engineering Design I To enable students to develop an understanding of engineering design and to develop some basic design skills. (e.g. 
sketching, technical drawing), verbal and written communication skills; 

Computing I 

20/120 
 

2 
 
 

To enable students to develop an understanding of the role of computers in engineering and to develop some basic 
skills using a few key software packages.  Have confidence and skills in the use of computers (including Windows, 
word processors, spreadsheets);  be able to draw basic objects with AutoCAD;  be able to write computer programs 
with Matlab. 
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Computer Modelling 2 
 

10/110 4 The aim of this unit is to enable students to develop an awareness of the scope and limitations of computer modelling 
in a representative range of civil engineering problems. Students should also gain an understanding of the implications 
of various assumptions that can be made when creating a computer model of a real problem 

Computer aided design 3/30  
 

2 Students acquire practical skills in drawing, surveying, CAD, the use of analytical computer software, and computer 
programming. These are developed through practical sessions and tutorials, and self-directed learning.  
Assessment is through problem solving, design projects, practical work, essays, reports, oral and drawn presentations,  
and formal examination. 
 

B
at

h 
(2

00
3-

20
04

) 
ht

tp
://

w
w

w
.b

at
h.

ac
.u

k/
 

 

Mathematics 2 3/33 3 Learning Outcomes:  
The successful student will be able to demonstrate an understanding and ability to use the following techniques, as 
detailed in the ‘Contents’:  
* Ordinary Differential equations;  
* Functions of several variables;  
* Numerical Methods;  
* Elementary computer programming using C++.  
Ver aims; Skills e Content. 

Engineering Graphics & Design 
Fundamental Engineering Principles and Tools 
 

3/16 1 
 
 

Use of computer-aided design (CAD) software to model parts and assemblies. Use of parametric and non-parametric 
solids, surface and wireframe models. Part editing, two-dimensional documentation of models. Planar projection 
theory, including sketching of perspective, isometric, multiview, auxiliary and section views 
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Intro to Computing, Eng & Sci 
Fundamental Engineering Principles and Tools 

3/16 3 Fundamental principles, concepts, and methods of computing, with emphasis on applications in the physical 
sciences and engineering. Basic problem solving and programming techniques; fundamental algorithms and data 
structures; use of computers in solving engineering and scientific problems. Prerequisite: MATH 220 
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Intro to Computers 
 

4/16 2 Algoritmia e Programação C++ especialmente orientados para a resolução de problemas de matemática e/ou física. 
Ambiente de Trabalho – Linux ……. 
Apresenta distribuição no tempo dos temas 
Ver Universidade de Michigan – Engª Mecânica 
Inclui objectivos segundo taxonomias de Bloom 

Computacioanl Methods for Engineers and Scientists 4/16 6 Applications of numerical methods to infrastructure and environmental problems. 
Development of mathematical models and computer programs using 
a compiled language (FORTRAN). Formulation and solution of initial and 
boundary-value problems with emphasis on structural analysis, fluid flow, and 
transport of contaminants. Lecture, recitation and computation. 
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Structural Engineering 4/16 5 Introduction to the field of structural engineering. Discussion of structural 
analysis techniques and concepts such as virtual work, flexibility method, 
stiffness method, and influence lines. Training in AutoCAD and exposure to 
commonly used structural analysis computer program(s). Discussion of basic 
design concepts and principles. Lecture and laboratory. 
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 Engineering Communication & Computing 
Pré-requisitos – Métodos Matemáticos 
Tem Carga Horária; Generic Skills; Assessment 

12.5/ 
62.5 

1 develop oral, written, numerical and graphical communication skills 
apply that knowledge in the use of computational packages, including spreadsheets 
develop professional skills in computer-aided drafting and the interpretation and use of engineering drawings 

Computer Fundamentals 
Nota: Esta unidade é comum a todas as 
engenharias, excepto  Science Engineering  
 
 

1/8 1 An introduction to computer systems and problem solving using computers. The process of developing software. 
Topics include: the representation of information, programming techniques, algorithms and program organization 
using objects. Array and pointerbased data structures, including stacks, queues, linked lists, and trees. Searching and 
sorting. Basic computer organization, operating systems, and applications. The laboratory reinforces the lecturetopics 
and develops essential programming skills using a modern programming language such as Java or C++ 
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Civil Engineering Graphics 
 

3/16 4 Fluency in graphical communication skills as part of the civil engineering design process is emphasized. Drawings are 
prepared making use of freehand sketching,  rafting equipment and commercially available computer drafting 
programs. Topics in descriptive geometry are covered to develop spatial visualization skills. 
Drawing procedures and standards relevant to Civil Engineering projects to be covered include layout and 
development of multiple orthographic views, sectional views, dimensioning, and pictorial views. Class projects, 
assignments and lecture examples demonstrate how graphical skills fit into the overall design process. 
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Engineering Communication 
 
Nota: Esta unidade tem um peso bastante elevado 
comparativamente ás restantes 
 
Inclui contents, Assessment, Métodos, etc… 

20/60 1 Summary of content 
IT basic skills and communication: the use of electronic mail and the Internet; the creation and editing of text and 
word-processed documents  
Computing: numeric data manipulation and representation using spreadsheets; basic programming skills  
Communication skills: writing reports; working in a group; presentation  
Engineering drawing: projection principles; orthogonal projection applied in descriptive geometry; auxiliary views; 
surface intersection and development  
Computer-aided engineering drawing: CAD in 2D and 3D practice, design and presentation of a simple engineering 
Project 

Information technology (1) 
Não tem pré-requisitos 
Ver Tb Assessment 

 1 
 

Develop skills in internet communication, technical word processing, spreadsheet calculations and information 
management  
Use of Internet for information deployment and retrieval. Electronic files: management, compression and transfer. 
Introduction to databases.Effective Word processing: templates, styles, equations, drawing, Table Of Contents, tables; 
Spreadsheets for engineers & technologists: formatting, formulae, graphical presentation of data, equation fitting, data 
sorting, lookup tables, solver, goal seek.Automation of spreadsheet calculations: macros, Visual Basic for Applications 
Sem pré-requisitos 
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Computer Modelling Techniques 
Nota: Não aparece CAD 

 2 Excel/MATLAB/I-DEAS software implementation, and display/interpret results.  
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Computation 1  
The basic skills of engineering drawing are developed 
and there is an introduction to the use of computers for 
engineering, including Computer Aided Design 
 

 1º Course content in Year One  - Structures/Stress, Hydraulics, Maths., Materials, Environmental Eng., Mechanics, 
Geotechnics, Design, Computation, Construction Management, Surveying, Option. 
Design and the effective communication of technical ideas suitably backed up with scientific and engineering evidence 
is encouraged throughout the degree programme. The basic techniques of engineering drawing are developed and 
there is an introduction to the use of computers for engineering, including Computer Aided Design. By the end of the 
first year you will have acquired the basis of a range of engineering skills. 
The second year continues a number of core modules, including Computation, with the aim that by the end of the 
second year all students will be computer literate 
 

Integrated Project 
 
 
Não tem pré requisitos 
 
Para cada ano inclui: Outcomes, key skills, 
Assessment and contest 

20/130 1,2 Objectives 
To provide an introduction to Information Technology and the use of computers, to design work and drawing office 
practice, and to communications techniques. 
Syllabus 
IT and the use of computers: an introduction to the scope and application of IT within Civil Engineering, including 
effective communication, the use of a variety of software packages, and the development of good practice in the use 
of electronic media. Drawing practice: the drawing set, the importance of sketched and formally drawn 
communications systems, an introduction to the standard methods of depiction, conventions and standard practice 
recommended by the British Standards Institute. An introduction to quality issues, project management, health and 
safety and environmental concerns. Development of a range of personal transferable skills. 
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Structural Design (Steel) +CAD 
 
Pré-requisitos: Matemática 
 
Para cada ano inclui: Outcomes, key skills, 
Assessment and contest 

10/100 4 Objectives 
(a) To further the study of the design of civil engineering elements in steel. (b) To introduce the subject of Computer 
Aided Design. 
Syllabus 
(a) Structural steel: General objectives for design of steel structures. Loads on steel building frames. Floor and 
cladding systems for steel framed buildings. Planeframe design – fabrication, site joints, lateral bracing, collapse 
mechanisms and analysis. Element design – basis of capacity checks for beams, struts and ties. Connection design – 
eccentric shear and tension on bolt and weld groups, moment connections and column bases. General objectives for 
the design of steel. (b) Computer drafting, solid modelling, building modelling. 
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 Introduction to Computers and Engineering 

Problem Solving 
 
Restricted Electives in Science and Technology 
(REST) Requirement – (can be satisfied by 1.00 or 
1.050, and 18.03 in the Departmental Program) 

  Fundamental software development and computational methods for engineering and scientific applications. Object-
oriented software design and development. Weekly programming problems cover programming concepts, graphical 
user interfaces, numerical methods, data structures, sorting and searching, computer graphics and selected advanced 
topics. Emphasis is on developing techniques for solving problems in engineering, science, management, and 
planning. The Java programming language is used. 

Basic Engineering Analysis 1b 10/120 1º The module will cover numerous real examples of engineering analysis, with methods of solution explored in detail via the use 
of Matlab software and examples class work 
 

Basic Engineering Analysis 2ª 10/120 1º 
 

The use of Matlab software will be extended. The module will provide an introduction to the use of calculus in 
engineering analysis. 
 

Basic Engineering Analysis 2b 
 
 

10/120 1º 
 

The module will cover numerous real examples of engineering analysis, with methods of solution explored in detail via the use 
of Matlab software and examples class work. 
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Idêntico a Mechanical engineering mas não foi encontrada referência ao CAD 
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 Graphical Representation And It  1 This module introduces the student to 2 dimensional drawing systems. The main drafting medium is AutoCad which is 
the construction industry standard. Sketching is developed alongside computer applications and students are expected 
to develop  freehand pespective drawings .  One aprticular IT area to be considered is the different forms of data files 
and the ability to use the same data in a number of software packages via data exchange formats.  
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Modelling and Computing 
Introduction Computing; Introduction to MATLAB; 
Structured programming; Numerical Methods; 
Introduction to other programming languages used 
in engineering such as C and Fortran 
 
 
Introduction Computing 
Introduction to hardware and operating systems 
Introduction to spreadsheets 
Introduction to MATLAB  
Structured programming 
Data types 
Control structures 
Functions 
Numerical Methods 
Root finding 
Integration 
Introduction to other programming languages used 
in engineering such as C and Fortran 
Case study introduction to modelling – SHM 
Through and Across variables 
Laws of Physics – KCL, KVL, Newton’s Laws, 
continuity, and equilibrium, conservation 
First order systems – natural response, time 
constant, forced response to step and ramp inputs 
Second order systems – natural frequency, 
damping, resonance 
State-variable representation 
 

10/60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description 
Aims 
The aims of this module are to: 
To introduce computers and programming and to produce an awareness of the power of computational techniques that 
are currently used by engineers and scientists  
To develop programming skills to a level such that problems of reasonable complexity can be tackled successfully 
To unify and apply many of the concepts from other Part I modules to facilitate the mathematical modelling of open-
loop lumped-parameter engineering systems 
To provide a foundation for Part II modules in Computing, Vibration and Control 
Objectives (planned learning outcomes) 
 Knowledge and understanding 
 Having successfully completed the module, you will be able to demonstrate knowledge and understanding 
of:   
The basic elements of modern programming languages 
Basic program design and implementation 
The basic behaviour of first and second order systems 
A variety of computational tools and their areas of use 
 Intellectual skills 
 Having successfully completed the module, you will be able to: 
Translate mathematical equations into appropriate MATLAB commands 
Devise computational strategies for the solution of simple engineering problems 
Derive and solve the differential equations governing the dynamic behaviour of simple linear mechanical, electrical, 
fluid and thermal systems, and combinations of these 
Simulate the behaviour of simple dynamic systems 
 Practical skills 
 Having successfully completed the module, you will be able to: 
Write simple, structured programs in MATLAB 
Use MS Excel for small calculations 
Visualise data 
 General transferable (key) skills 
 Having successfully completed the module, you will be able to:  
Prepare documents using graphical and numerical computational output 
Manipulate and present data using appropriate computational techniques 
Pursue further self-learning in computational techniques 
Decompose a complex problem into a sequence of smaller tasks 
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 Engineering Design 
Topics Covered 
Metrology – use of precision measuring instruments 
commonly found in a workshop. 
Workshop practice – basic manufacturing of a sheet 
metal product using all associated tools for this 
practical. 
CAD – learn to read drawings, and to produce 
designs using a combination of 2D and 3D software.  
Basic Machining Techniques. 
Detailed study of an engineering artefact 
Não tem pré-requisitos 
Coursework – Design sketching, CAD 2D & 3D and 
workshop practicals. 

20/60 1,2 Intellectual skills 
 Having successfully completed the module, you will be able to: 
Undertake mechanical engineering design. 
Appreciate the role of computers in both design and manufacture 
Practical skills 
 Having successfully completed the module, you will be able to: 
Use precision measurement instruments found in a workshop (metrology) 
Use workshop hand tools to produce an artefact in sheet metal 
Undertake basic welding (mig)  
Produce and interpret 2D & 3D drawings 
Use a lathe and mill to carry out simple machining 
General transferable (key) skills 
 Having successfully completed the module, you will be able to:  
Produce basic designs both individually and through team working   
Communicate a design idea/concept graphically 
Examine a design critically and with understanding 

 Engineering Computation SESM2006 
Introduction to the Finite Element Method (FEM) 
Introduction to Ansys 
Theory of a pin jointed element in the local coordinate 
system and examples 
Theory of a pin jointed element in the global coordinate 
system 
Worked examples of a pin jointed frame in global coordinate 
system 
Introduction to two dimensional FE analysis 
Theory of 2D elements – Shape functions 
Theory of 2D elements – Derivation of the stiffness matrix 
Theory of 2D elements – Calculation of forces 
Examples using 2D FEA 

10/90 4 Intellectual skills 
 Having successfully completed the module, you will be able to: 
Comprehension of the theory related to the FE method 
Application of theory to solve simple 1D and 2D solid mechanics problems 
Development of FE models to analyses simple beam and 2D structures 
Practical skills [where appropriate] 
 Having successfully completed the module, you will be able to: 
Use a commercial finite element package (ANSYS) 
General transferable (key) skills 
 Having successfully completed the module, you will be able to:  
Appreciate the contribution of numerical modelling techniques to the design process 
Develop FE models in a commercially available FE package 
 

Computer Based Modelling 1 
 
 

10/60 1/1 Students will be introduced to the methods of engineering computing using Matlab. The concepts of writing computer 
programs and modelling engineering problems will be developed over the first five sessions. During the final five 
sessions students will be required to undertake a computer-based project, based on modelling a mechanical 
engineering problem. These projects will be assessed during the final session 
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 Design and Manufacture 1 
 
 

  This course is in four parts. In the first you will learn about the Design Process and Graphical Communication in 
engineering design, including orthographic projection, first and third angle projection, pictorial projection, formal 
descriptive geometry and computer-aided design 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
146 

 
Experimental & engineering skills 1 
Content:  
Interpretation and communication of experimental 
results and analysis. Experimental techniques and 
measurement techniques. Uncertainty in 
engineering problems. Microsoft windows 
environment, touch typing tutor, Word, EXCEL, 
BIDS, Netscape,  Java. 

 
5/30 

 
1 

 
Aims & Learning Objectives:  To consolidate the written and graphical presentation of experimental data, results 
and analysis. To provide an appreciation of practical engineering skills. To introduce students to computer aided 
engineering. To teach basic keyboard skills, use of wordprocessors (including typesetting mathematics), 
spreadsheets, databases (including those for library), and the world wide web. After taking this unit the student 
should be able to: Interpret and communicate experimental results with analysis in a precise format. Carry out simple 
design tasks using CAD systems. Recognise and model potential observed uncertainty in engineering problems. 
Produce a typeset document including charts and graphics, use a spreadsheet including what-if calculations, formulae, 
graphs, charts and statistics. Search for information in online databases and the web.  
 

Applied engineering 
Content:  
Inclui: Automotive engine design. Computer 
controlled manufacture. 

5/30 1 Aims & Learning Objectives:  To integrate engineering science and applications within the different engineering 
disciplines. To offer an insight into challenging and interesting topics within engineering. To provide students within an 
insight into the different branches of engineering offered in the Meng programme. After taking this unit the student 
should be able to: Appreciate the relevance of the engineering science subjects in the context of their application to 
engineering technologies. Understand the focus of the different branches of engineering and their interrelationships. 
Make a more informed decision about the branch of engineering in which they chose to specialise.  
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Mathematics & computing 2 
Content: First and second order differential equations with 
step and sinusoidal input, including simultaneous differential 
equations. Linear algebra; vectors, matrices and 
determinants, Gaussian elimination, eigenvalues and 
eigenvectors. Newton-Raphson method, numerical 
integration, elementary nonlinear equations. Statistical 
analysis: normal distribution, probability, linear interpolation, 
curve fitting using least squares. C++: main variable types, 
input, output. Procedures, control stuctures. 

5/30 2 Aims & Learning Objectives:  To extend the students previous knowledge of mathematics and provide the basic 
core of mathematical tools required throughout the engineering course. To introduce the student to statistical 
techniques used for data analysis. To give the student a sound basic knowledge of computer programming in C++ 
upon which they can subsequently build 
http://www.bath.ac.uk/catalogues/2004-2005/me/mecat.htm#xx10118  
Ver conteúdo de programa em baixo 

Computer  Aided Design 3/17 2 This course teaches the primary methods and principles used by industrial and mechanical engineers today to define 
and describe the geometry and topology of engineered components. Students learn how to create fully-defined 
engineering models and how to correctly present them in standard 2D blueprint form, and 3D wireframe and shaded 
solids. Students are also introduced to meshed topologies for engineering analysis and toolpath generation for 
component manufacture.  ISO and ANSI standards for coordinate dimensioning and tolerancing are covered with an 
introduction to Geometric Dimensioning and Tolerancing (GD&T). 3D CAD solid modeling software is used throughout 
the course to create fully associative models, engineering drawings/blueprints, assembly drawings with exploded views 
and sections for interference/clearance checking, and linked Bill of Materials. 3 hours. 
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Intro to Computing, Eng & Sci 4/18 3 Fundamental principles, concepts, and methods of computing, with emphasis on applications in the physical sciences 
and engineering. Basic problem solving and programming techniques; fundamental algorithms and data structures; 
use of computers in solving engineering and scientific problems. 
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Intro to Computers 
 
Algoritmia e Programação C++ especialmente 
orientados para a resolução de problemas de 
matemática e/ou física. 
Ambiente de Trabalho – Linux 
 
Apresenta distribuição no tempo dos temas 
 

4/17 2 The educational objectives of Engineering 101, Introduction to Computers and Programming, center on students 
learning to formulate and implement algorithms to solve problems in math, science and engineering. Students who 
pass the class will ably demonstrate the following abilities: 
Define an algorithm 
Describe standard encodings of data 
Describe the place value system 
Write a positive integer in binary, decimal and hexadecimal 
Write a negative integer using twos-complement 
Describe the IEEE standard floating point encoding 
Describe data types and identifiers in C++ and Matlab 
Classify operators as arithmetic, relational, logical or assignment 
Identify statements as declarations, expressions, selection or iteration 
Describe the role of sequence, selection and iteration in algorithms 
Describe functions/procedures in a programming language 
Define pass-by-value and pass-by-reference semantics 
Describe files and i/o streams 
Inclui objectivos segundo taxonomias de Bloom 
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Design and Manufacturing I 4/15 4 Basics of mechanical design: visual thinking, engineering drawing, and machine anatomy. 
Basics of manufacturing: processes, materials, and thermofluid aspects. Use of computers in various phases of design 
and manufacturing. Exposure to CAD systems and basic machine shop techniques.  
Design/manufacturing project. Three hours lecture and two hours laboratory. 
 

Introduction to Programming 
Pré-requisitos – Métodos Matemáticos 
Tem Carga Horária; Generic Skills; Assessment 

12.5/ 
75 

1 Designing and writing programs using a high-level procedural programming language ©. 
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Engineering Communications 
A escolher entre outras 
Tem Carga Horária; Generic Skills; Assessment 

12.5/1
00 

2 Students successfully completing this unit should have the ability to construct 2-D geometric models of 3-D objects and 
phenomena, communicate their descriptions in standard drafting format and read and understand drawings prepared in 
accordance with Australian Standards 

Computer Fundamentals ver Engª Civil 1/8 1 Throughout the course, graphic communication skills, computer-aided design techniques and the importance of 
documentation are emphasized 

Engineering Design and Graphics 1/10 
 

4 
 

Topics will include: digital logic components, basic structure of a computer, machine instructions, assembly-language 
programming, memory devices, input/output, hardware system and programming considerations 

Introduction to Microprocessors 1/10 
 

5 
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Computer Aided Design 1/15 6 
 

Three major subjects in CAD are covered, namely, (1) geometric/ solid modelling, (2) finite element analysis (FEA), 
and (3) design optimization. 
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Integrated Design, Manufacture and Materials 
 
Nota: Esta unidade tem um peso bastante elevado 
relativamente ás restantes – Essa diferença é 
superior à equivalente em Engª Civil 
 
Pré-requisitos: Matemática 

30/60 1,2  Summary of content 
Engineering Drawing – orthogonal projection and auxiliary views; drawing conventions; sections; dimensioning; 
assembly and detail drawing; CAD; solid modelling.  
Materials – the structure of metals; polymers and ceramics; deformation of materials; thermo-mechanical treatment; 
microstructure-property relationship for steels and other materials and their relationship to materials shaping 
processes, corrosion and durability.  
Manufacture – primary and secondary manufacturing processes including: machining, casting, injection moulding, 
forging, extrusion, drawing, powder metallurgy, welding and joining. Metrology. (Includes hands-on experience of many 
processes)  
Design – Communication; the stages in the design process: design requirements, conceptual design, embodiment 
design and detail design; design principles; kinematic design; force transmission; tolerances; limits and fits.  
Machine Elements – Use of bearings, screwed fasteners, belt drives, shaft couplings, shaft connections, pipe 
connections and valves.  
Target students: Primarily for 1st year students in the School of Mechanical, Materials and Manufacturing Engineering 
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Professional Studies 10/60 1 History of technology  
Communication skills; verbal and written techniques; report writing  
Research methods; library facilities. Internet  
Legal responsibility of the engineer  
Environmental Matters; global and local issues; climate change; environmental responsibility of engineers; codes of 
practice  
Energy resources, alternative and appropriate technology  
Ethics and standards  
Basic IT skills and Introduction to C programming  

Idêntico a ENGª Civil e mais: 2 
Electronics & Microprocessors 2 

 

Design for Manufacture & Assembly 2 
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Advanced Design Applications 

 

3 
Computer Aided Engineering in communication, design and manufacture 

Introduction to PBL 1 Course content in Year One 
Core modules including Mechanical Engineering modules, Maths, Electrical Engineering & Electronics, Computing, 
Design, Transferable Personal Skills. Optional Modern Language. 

M
an

ch
es

te
r 

Communications and IT skills 

 

1 Design is viewed as an especially important subject, as it provides a means of integrating the engineering topics across the 
first three years, and students progress to undertaking challenging design projects. Some of these exploit the Department’s 
excellent Computer-Aided Design ( CAD ) facilities 
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5 Computers in Engineering Analysis 1 

Não tem pré requisitos 
 
Inclui avaliação, ensino, requitos, carag horária, 
etc…  
 
Para cada ano inclui: Outcomes, key skills, 
Assessment and contest 

10/60 1 Objectives 
On completion of this module, students should be able to: 
1) Appreciate the importance of computers and computational instruments to the development of engineering science 
in analytical and communication roles; 
2) Effectively display, analyse and present a range of experimental data using both graphical and inferential statistical 
techniques within the SPSS environment; 
3) Undertake mathematical manipulations within the Maple package and link this to their mathematical understanding 
being developed in MECH1530. 
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 Computers in Engineering Analysis 2 
 
 

10/40 3 Objectives 
On completion of this module, students should be able to: 
 
1. Make effective use of industry standard software packages for engineering analysis. 
2. To appreciate the architecture of programs for processing and data visualisation. 
3. Process data from a range of sources and display appropriate output. 
4. Develop simple programs to solve engineering science problems. 
Syllabus 
This module makes use of the industry standard software packages LabVIEW and MATLAB applied to a number of 
engineering science problems. 
 
Students will gain an understanding of computer programming through the use of LabVIEW including data input and 
output, the syntax and structure of programming and basic hardware for data acquisition. 
 
The MATLAB package will be used to illustrate numerical analysis for a range of engineering related problems. Topics 
covered will include matrix manipulations, solving simple differential differential equtions and basic data visualisation. 
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Mechanical Engineering Tools 6/69 6 ME Tools 
Computer Assignments 
Matlab (inclui comandos do unix) 
Drawing/ CAD  
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 Computing   Surge nos dois 1ªs anos e inclui CAD/CAM 
C. Practical Skills: 
To be competent in the use of computers and computer programmes. 
C. Teaching/learning methods and strategies: 
To provide instruction on computers packages e.g. 
CAD/CAM, MathCAD, robotics etc. 

Basic Engineering Analysis 1b 10/120 1º The module will cover numerous real examples of engineering analysis, with methods of solution explored in detail via the use 
of Matlab software and examples class work 

Basic Engineering Analysis 2ª 10/120 1º The use of Matlab software will be extended. The module will provide an introduction to the use of calculus in 
engineering analysis. 

Basic Engineering Analysis 2b 10/120 1º 
 

The module will cover numerous real examples of engineering analysis, with methods of solution explored in detail via 
the use of Matlab software and examples class work. 
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Computer Aided Engineering 10/120 2º This module deals with the significance of computers in numerical analysis. Integration by Trapezoidal three 
dimensional Computer Aided Design (CAD) using advanced solid modelling software. Matlab programming and M 
files. Solution of algebraic equations. Numerical integration. 

Robotics Project Introduction to the design, build and test of practical robot systems. 
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Engineering Drawing, Cad And Design 
 1º 

this mkodule consists of two parts: Part A ia an introduction to engineering communication via drawing and CAD 
including 3-D parametric modelling which is applied to a guided design exercise. Part B is a practical introduction to 
manufacturing and fabrication techniques.  
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UNIV. ENGª MATERIAIS % S COMPETÊNCIAS 

M
ic

hi
ga

n Intro to Computers+ 
Algoritmia e Programação C++ especialmente 
orientados para a resolução de problemas de 
matemática e/ou física. 

4/17 2 Ver Michigan – Engª Mecânica 

Ill
in

oi
s Introduction to Computing, Eng. & Sci. 3/16 3 (C S 101) Fundamental principles, concepts, and methods of computing, with emphasis on applications in the 

physical sciences and engineering. Basic problem solving and programming techniques; fundamental algorithms and 
data structures; use of computers in solving engineering and scientific problems. Credit is not given for both CS 101, 
either CS 105 or CS 110 section C. Prerequisite: MATH 220. VER PROGRAMA ABAIXO 

Computer Fundamentals ver Engª Civil    
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4  Computation and Numerical Methods 3/14 4 Solution of systems of linear and nonlinear algebraic equations; interpolation, approximation, quadrature; data 
structures. The emphasis is on the use of numerical software to solve problems arising in engineering, from selecting 
suitable software to verifying that the solutions produced are reliable. (Prerequisites: APS105H1 F/106H1 S, 
MAT187H1 S, MAT188H1 F.) Nota: APS105 corresponde a Computer Fundamentals ensinado no 1º ano 
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 Integrated Design, Manufacture and Materials   Idêntica à de Engª Mecânica 
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r    Course content in Year One 

Applications of Materials in the Living World, Tranforming Material, Structure of Materials, Mechanical Properties of 
Materials, Microstructures of Materials, Processing of Materials, Characterisation and Crystallography, Maths 
Computing & Communications, Origins & Prod. Of Materials. Laboratories. Projects. 

Le
ed s O curso designa-se por: BSc Colour and Polymer 

Chemistry 
  Nem nas unidades leccionadas nem nos resultados esperados foi encontrada qualquer referência à II 
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São exigidas 2 unidades de Restricted Electives in 
Science and Technology (REST) que can be 
completed in the sophomore and junior years. 
Podem ser: 
Fundamentals of Materials Science (15) REST 
Introduction to Modeling and Simulation (12) 
REST 
1.00, Introduction to Computers and Engineering 
Problem Solving (12) REST 
or 6.001 Structure and Interpretation of Computer 
Programs (15) REST 

   Introduction to Modeling and Simulation 
Basic concepts of computer modeling in science and engineering using discrete particle systems and continuum 
fields. Techniques and software for statistical sampling, simulation, data analysis and visualization. Use of statistical, 
quantum chemical, molecular dynamics, Monte Carlo, mesoscale and continuum methods to study fundamental 
physical phenomena encountered in the fields of computational physics, chemistry, mechanics, materials science, 
biology, and applied mathematics. Applications drawn from a range of disciplines to build a broad-based understanding 
of complex structures and interactions in problems where simulation is on equal-footing with theory and experiment. 
Term project allows development of individual interest. Student mentoring by a coordinated team of participating faculty 
from across the Institute. 

Mathematics and computin 1º Inclui: Data analysis using Excel and Maple. Report writing using Word. Presentation preparation using PowerPoint 
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Materials engineering 

 

1º Inclui CAD 
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Idêntico a Engª Civil    

 
UNIV. ENGª TÊXTIL % S COMPETÊNCIAS 
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r CAD signific
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part 

1ºs 
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Coursework and assessment 
Assessment is by a mixture of traditional written examination, practical examination and coursework. Practical projects 
in design and CAD are a significant part of assessed work in the first and second years with the final year design 
project accounting for more than half of the final year marks. The final degree classification is based on the 
performance in the second and final years. 
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3 Anexo B1 – Universidades AW (Tabela de Cálculos) 
 
Comparação das Diferentes Engenharias 
 

 
 
 
 
 

Nº temas CGI AC Linux Internet Word F.Cálc PP BD Matlab Maple LabView CAD Algor C++ VB Fortran Java Assem
bly Robotica 

Engª Civil  0  3 7 8 5 3 3 0 0 12 4 3 3 1 2   
Engª Mec 0 2 1 2 2 3 0 1 6 1 1 13 2 5 0 1 1 2 2 
Engª Mat 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 4 3 2 0 0 0 0 0 
                   

% Temas CGI AC Linux Internet Word F.Cálc PP BD Matlab Maple LabView CAD Algor C++ VB Fortran Java Assem
bly Robotica 

Civil 0% 0 0% 21,4% 50,0% 57,1% 35,7% 21,4% 21,4% 0,0% 0,0% 85,7% 28,6% 21,4% 21,4% 7,1% 14,3% 0,0% 0,0% 
Mecª 0% 13,3 6,7% 13,3% 13,3% 20,0% 0,0% 6,7% 40,0% 6,7% 6,7% 86,7% 13,3% 33,3% 0,0% 6,7% 6,7% 13,3% 13,3% 
Mat 0% 0,0% 0,0% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 0,0% 14,3% 14,3% 0,0% 57,1% 42,9% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
Universidades AW

0,0%

25,0%

50,0%

75,0%

100,0%

 Sub-Temas de IIE

% Curricula
Civ
Mec
Mat

Civ 0,0% 0,0% 0,0% 21,4% 50,0%57,1% 35,7% 21,4%21,4% 0,0% 0,0% 85,7%28,6% 21,4% 21,4% 7,1% 14,3% 0,0% 0,0%

Mec 0,0% 13,3% 6,7% 13,3% 13,3%20,0% 0,0% 6,7% 40,0% 6,7% 6,7% 86,7%13,3% 33,3% 0,0% 6,7% 6,7% 13,3%13,3%

Mat 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 14,3%14,3% 14,3% 0,0% 14,3% 14,3% 0,0% 57,1%42,9% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

CGI AC Linux InterneTexto F.Cálc Apres.BD MatlabMaple Lab Vi CAD Algor C++ VB FortranJava AssemRoboti

ISC FPP APL PRG

 

Univ. Est (AW) 

  ISC FPP APL PRG 
Civil 21,4% 57,1% 100,0% 50,0% 

Mecª 33,3% 20,0% 100,0% 66,7% 

Mat 14,3% 28,6% 57,1% 57,1% 

Universidades AW
100,0%

57,1%

21,4%

50,0%

100,0%

33,3%
20,0%

66,7%

14,3%
28,6%

57,1% 57,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

ISC FPP APL PRG

% Curricula
Civ
Mec
Mat
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ENGENHARIA CIVIL – Frequência dos temas de IIE Créditos para as IIE  
ISC FPP APL Programação 

TOTAIS POR TEMAS 
IIE - Créditos 

Universidades 
Internet P.Texto F.Cálc PP BD Matlab Maple LabV CAD Algor C++ VB Fortran Java ISC FPP APL PRG Disc.1 Disc.2 Disc.3

TOTAL 
Créditos 

Curso 
% IIE / 
Curso 

Southampton   1      2   1   0 1 1 1 15   350 4,29% 
Bristol  2 2   2   2      0 2 2 0 20   360 5,56% 
Bath         2  3    0 0 1 1 3 3  246 2,44% 
Illinois          2 3     0 0 1 1 3 3  133 4,51% 
Michigan         5 2 2  6  0 0 1 3 4 4 4 128 9,38% 
Melbourn    1 1 1     1      0 3 1 0 13   366 3,42% 
Toronto         4 1 1   1 0 0 1 3      
Nottingham 1 1 1 1     1      1 3 1 0 20   320 6,25% 
Bradford  1 1 1  1 1      1   1 3 1 1      
Manchester 1 1 1 1 1    1      1 4 1 0      
Leeds  1 1 1     2      0 3 1 0      
MIT          2 1  1  1 0 0 1 3      
Wales Swansea      1         0 0 1 0 10 10 10 360 8,33% 
Plymouth  1 1 1 1    1      0 4 1 0      
TOTAL 3 7 8 5 3 3 0 0 12 4 3 3 1 2 0,2 0,57 1 0,5 % créditos IIE/Curso 5,52%  
Nota: Os Nºs no interior do quadro indicam o semestre onde são leccionadas as disciplinas de IIE    Nº Média Discip. IIE 1,80  
                   Nº Semestres curso 8  
 

ENGENHARIA MECÂNICA – Frequência dos temas de IIE 
ISC FPP APL Programação Totais / Temas Universidades CGIAC Linux InternetWord F.Cálc PP BD Matlab Maple LabView CAD Algor C++ V B FortranJava AssemblyRobotica ISC FPP APLPRG

Southampton         2   1,2  2  2     0 2 2 
Bristol         1            0 1 0 
Bath     1 1  1    1  2   1    3 1 2 
Illinois             2 3        0 1 1 
Michigan   2      2   4 2 2      1 0 2 2 
Melbourn                1       0 1 1 
Toronto  4          1      4  1 0 1 1 
Nottingham    1        2  1      1 0 1 1 
Bradford     2        3      2  1 0 1 1 
Manchester      1      1         1 1 0 
Leeds  3       3 1 3         1 0 3 0 
MIT          6   6         0 2 0 
Imperial College     1 1      2       2  2 1 1 
Wales Swansea         1   3         0 2 0 
Plymouth            2       2  0 1 1 
TOTAL 0 2 1 2 2 3 0 1 6 1 1 12 2 5 0 1 1 2 2 0,33 0,2 1 0,67
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ENGENHARIA MECÂNICA – Créditos para as IIE 

Universidades/ 
Créditos 

Southa
mpton Bristol Bath Illinois Michi

gan 
Melbour

n Toronto Nottingha Bradford Manches
ter Leeds MIT Imperial 

College 
Wales 

Swansea 
Plym 
outh 

% 
Média 
/Curso 

Nº 
Discip
linas 

Disc.1 10 5 5 3 4 13  30   10 6  10  
Disc.2 20  5 4 4 13  10   10   10  IIE - Peso 
Disc.3                

6,1 % 2,0 

Nº Sem.                8 
Crédito Curso 370 400 180 132 128 387  260   360 285  360   
% IEE/ Curso 8,11% 1,25% 5,56% 5,30% 6,25% 6,46%  15,38%   5,56% 2,11%  5,56%   

 
ENGENHARIA MATERIAIS – Frequência dos temas de IIE 

ISC FPP APL PRG TOTAIS POR TEMAS 
Universidades CGI SO Internet Word F.Cálc PP BD Matlab Maple LabV CAD Algor C++ VB Fortran Ass Ass Rob ISC FPP APL PRG 
Illinois             3       0 0 0 1 
Michigan            2 2      0 0 0 2 
Melbourn                     0 0 0 0 
Toronto            4       0 0 0 1 
Nottingham   1        2  1      1 0 1 1 
Imperial College    1 1 1   1  2        0 4 2 0 
Wales Swansea        1           0 1 1 0 
TOTAL 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0,1 0,29 0,43 0,571 
Nota: Os Nºs no interior do quadro indicam o semestre onde são leccionadas as disciplinas           

 
 
 
 

ENGENHARIA MATERIAIS – Créditos para as IIE 
IIE - Peso Universidades 

Disc.1 Disc.2 Disc.3 Peso Curso 
%IEE/ 
Curso 

Illinois  3     128 2,34% 
Michigan 4     128 3,13% 
Toronto       
Nottingham 13 13   360 6,94% 
Imperial College         
Wales Swansea 10 10 10 360 8,33% 
Leeds 20     360 5,56% 
% Média Total 5,26%    
Nº Disciplinas 1,80   
Nº Sem. 8   



 
154 

4 Anexo C – Universidades Espanholas (Tabela de Texto) 
 
ENGª Civil (Arquitectura) 
U Disciplina % S Programa/Tópicos Objectivos 
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Informàtica  
Arquitectura 

4/
30 

1 Seminari 1: Sistemes Operatius 
Seminari 2: CAD vectorial 
Seminari 3: CAD gràfic 
Taller experimental 
Bibliografia 
Manual d’AutoCAD 
Manual d’Adobe Photoshop 
Manual d’Adobe Illustrator 
Manual de Windows98 © MacOS 
Cyber País (Suplement semanal del diari El País) 
Àrea © consultoris de CAD de la ZONA iAZ, internet; http://www.iaz.com 
On-Line CAD Catalog, internet; http://www.cadalog.com 

L'assignatura, concebuda com una cadena de situacions alternatives, lectives i 
experimentals, planteja com un dels seus objectius prioritaris la promoció de la precisió 
comunicativa, dels criteris personals i de l'audàcia investigadora d'aquells que es 
manifesten, en arquitectura, mitjançant media digital. L'objectiu plantejat es fa necessari 
com a contrapès als procediments automàtics que, en ocasions, poden imposar la pressió 
comercial de la indústria del software professional o el simple desconeixement 
d'alternatives instrumentals d'expressió. 
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INFORMÁTICA 
APLICADA 
 
Arquitectura 

6/
81 

1 Sistema Operativo. Edición de Textos. Hoja de Cálculo. Diseño Asistido por 
Ordenador. Presentación de Diapositivas. Tratamiento de Imágenes. Diseño de 
Sitios Web. 

El objetivo de la asignatura es dotar al alumno del primer curso de arquitectura de unos 
conocimientos generales de la herramienta informática que le sean útiles en el resto de las 
asignaturas de la carrera. El carácter de herramienta informática al servicio del arquitecto es 
un aspecto que queremos resaltar y no perder de vista. 
Prerrequisitos  
Bachillerato. Curso de Orientación Universitaria.  
 Metodología Docente  
La asignatura se imparte en el segundo cuatrimestre con una dedicación de seis horas 
semanales. Las sesiones se realizan en el laboratorio de informática de arquitectura. Los 
alumnos ocuparán por parejas un ordenador, siendo éste el mismo durante todo el año. Se 
entrega a los alumnos un Cd con el temario de la asignatura y las prácticas a realizar 
durante el año.  
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Eines 
informàtiques I 
Arquitectura e 
Arquitectura 
técnica 

6/70 1 Introducción en el manejo del ordenador. Sistemas operativos que lo gestionan. 
Conocimiento básico de sus utilidades. 
· Introducción en el dibujo asistido por ordenador en dos dimensiones. Dibujo y 
edición básicos. Utilidades que simplifican los procesos de dibujo. 
· Concepto de organización de la información gráfica en el dibujo arquitectónico. 
Gestión y trabajo con capas temáticas. 
· Dibujo, edición y visualización avanzados. 
· Métodos de optimización del dibujo asistido por ordenador. Creación de bases de 
datos gráficos compuestas de elementos arquitectónicos, símbolos, etc. 
· Recursos gráficos del dibujo asistido por ordenador: expresión de materiales y 
acabados, zonificaciones temáticas del plano, elementos seccionados, etc. 
· Creación de entidades complejas: dibujo de paredes compuestas, trazados 
curvilíneos definidos por diferentes métodos, etc. 
· Introducción y gestión de la información textual en los planos de arquitectura. 
· Organización de un proyecto, entendido como el conjunto de planos necesarios 
para explicar un edificio en su totalidad, y trabajo en equipo en el dibujo asistido por 
ordenador. 
· Acotación del dibujo arquitectónico. Recursos gráficos. Información necesaria. 
Distribución de las cotas en el plano. 
· Reproducción en formato papel del dibujo asistido por ordenador. Representación a 
escala. Grafismo final del dibujo. Técnicas de composición de la lámina con planos 
generales y de detalle. 
· Recogida e intercambio de información con otras herramientas informáticas y con 
Internet. 
· Mejora y adecuación de las prestaciones del programa ante las necesidades 
específicas del arquitecto. Introducción a la personalización y programación. 
· Introducción de la tercera dimensión en el dibujo asistido por ordenador. Concepto 
de construcción virtual de un modelo arquitectónico. Introducción a las técnicas de 
visualización en tres dimensiones. 

La implantación generalizada de la informática en los estudios de arquitectura, requiere que 
el arquitecto tenga conocimiento de las diversas técnicas que le pueden facilitar su trabajo y 
le ayuden en el proceso de creación de sus futuros proyectos.  
El dibujo asistido por ordenador ha supuesto un considerable progreso en el campo del 
dibujo, debido a la gran versatilidad con la que permiten tratar la información gráfica. Las 
aplicaciones gráficas desarrolladas a través de sistemas informáticos, suponen a primera 
vista un incremento considerable de la eficacia con la que se puede realizar cualquier 
operación de diseño siguiendo metodologías convencionales. Pero, además, los medios 
informáticos proporcionan una nueva forma de afrontar los problemas gráficos mediante 
recursos completamente diferentes de los tradicionales, lo que hace que se generen 
resultados óptimos y de forma más rápida que con las técnicas tradicionales, aportando así 
novedades en el conjunto de las técnicas gráficas que todo profesional de la arquitectura 
tiene que dominar. 
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Informática y 
Expresión Gráfica 
2,5T 
5P 
Arquitectura 
 
A arquitectura 
técnica tem a 
disciplina de 
Informática para 
la gestión y el 
diseño 

7,5/
81 

1 PARTE I. Ofimática 
Tema 1 Presentación. El sistema operativo Windows. Ergonomía y programas 
Tema 2 Word. Edición, formateo, estilos, formato de página e impresión 
Tema 3 Word. Tablas, índices, notas a pie de página e ilustraciones. 
Tema 4 Excel. Conceptos básicos. Diseño de la hoja 
Tema 5 Excel. Gráficos, presentación e impresión 
PARTE II. Ilustración y Presentación 
Tema 6 CorelDraw. Ilustración 
Tema 7 CorelDraw. El color 
Tema 8 CorelDraw. Rotulación 
Tema 9 CorelDraw. Tratamiento de imagen 
Tema 10 Introducción a Internet 
PARTE III. Infografía 
Tema 13 Introducción al dibujo por ordenador 
Tema 14 Técnicas básicas de dibujo 
Tema 15 Técnicas básicas. Mallas 
Tema 16 La construcción ortogonal 
Tema 17 Impresión en espacio modelo y papel 
Tema 18 La estructura geométrica del dibujo 
Tema 19 Proyecciones ortográficas. La planta y la sección 
Tema 20 Complementos del dibujo I 

El objetivo del primer área, denominada Ofimática, es cumplir los criterios de la 
Universidad sobre conocimientos básicos de programas de ofimática. Incluyendo editores 
de textos y hojas de cálculo, para lo que se han elegido los programas más difundidos 
comercialmente, como Word y Excel 2000 de Microsoft Corporation. También es objetivo 
de esta parte de la asignatura familiarizar a los alumnos, tanto con el ordenador como con el 
sistema informático de la Escuela y el sistema operativo Windows, para su uso en esta 
asignatura y en el resto de asignaturas relacionadas con la informática gráfica.  
 
El objetivo del segundo área de la asignatura, es que el alumno aprenda, programas de 
ilustración e introducirlo en la realización de presentaciones, en paralelo con la tercera parte 
de la asignatura, denominada Ilustración y presentación., así como iniciar al alumno en el 
mundo de Internet y creación de páginas Web, se utilizarán igualmente programas muy 
difundidos comercialmente como CorelDraw 10 de Corel Corporation, y Dreamweaver 4 de 
Macromedia.  
 
La tercera parte de la asignatura consiste en introducir al alumno en el uso de programas 
estrictamente vectoriales adecuados para dibujar en dos dimensiones, denominada 
Infografía. Al igual que en el apartado anterior se han elegido programas de gran difusión 
como es el caso de AutoCAD 2002 de Autodesk Inc.    
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 Disciplina % S Programa/Tópicos Objectivos 
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Programación de 
computadores  

6/
35 

1 1. Introducción. Organización y representación de los datos. 
2. Soporte físico (Hardware). 
3. Estructuras de datos. 
4. Soporte lógico (Software). 
5. Introducción a la programación.  
6. Informática y comunicaciones. 
 

Expresar y comprender de forma correcta el lenguaje informático. 
2. Utilizar los conocimientos básicos para la interpretación del funcionamiento del 
ordenador y sus posibles aplicaciones. 
3. Aplicar estrategias coherentes con la metodología impartida, a la resolución de 
aplicaciones informáticas en un lenguaje de Programación. 
REQUISITOS Ninguno 

Es
cu

el
a 

Su
pe

rio
r d

e 
En

gi
ni

er
os

 –
 

U
ni

ve
rs

id
ad

 d
e 

Informática I 
60 H 

6/
34
,5 

1  Programa -1  Los programas 2 Estructuras fundamentales de los datos 3 El 
flujo de un programa 4 Funciones o procedimientos 5 Algoritmos 

 Matlab 
 Maple 
 C++  

Tem CAD no 2º semestre 
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FUNDAMENTO
S DE 
INFORMATICA 

6/
76
,5 

 Bloque I: Introducción a los computadores. 
Tema 1. Estructura de un computador. 
Tema 2. Representación de la información. 
Tema 3. Sistemas Operativos. 
 
Bloque II: Introducción a la programación. 
Tema 4. Algoritmos y datos. 
Tema 5. Programación en C. 
 
Tem também desenho assistido por computador no 1º ano 

Desarrollar recursos y capacidades en el alumno para el estudio, comprensión, análisis y 
aplicación de sistemas informáticos. 
El alumno deberá identificar y conocer la funcionalidad de los diferentes componentes 
estructurales de un computador. 
El alumno deberá adquirir el proceso de abstracción funcional en el diseño de programas 
(diseño descendente o top-down). De esta forma, deberá ser capaz de enfrentar la solución 
de un problema dividiéndolo en subproblemas más pequeños que se resolverán en un paso 
posterior; independientemente de la sintaxis del lenguaje de programación utilizado 
(pseudocódigo). 
Aplicar los conceptos adquiridos en el diseño y elaboración de programas utilizando el 
lenguaje de programación C. 
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Fundamentos de 
Informática  

6/
42 

1 Descripción Breve: Descripción del ordenador. Algoritmos y Programas. 
Elementos básicos de un programa en C. Tipos de datos y Variables. Operadores y 
expresiones. Control de flujo. Vectores y Matrices. Funciones. Estructuras de datos. 
Archivos. Punteros. 
 
Descriptores BOE: Estructura de los computadores. Programación. Sistemas 
operativos. 
 

Objetivos: La asignatura pretende introducir al alumno en el conocimiento de la 
Programación Estructurada como herramienta orientada a la resolución de problemas 
complejos. Para ello, el alumno deberá adquirir un método de razonamiento lógico en el 
planteamiento y resolución de problemas con su posterior aplicación a un lenguaje de 
programación.  
El lenguaje de programación elegido ha sido C, por ser un lenguaje que en cierta forma 
obliga al programador a seguir la metodología estructurada en el diseño de sus programas, 
lo que proporcionará al alumno una base fundamental para su paso a entornos de 
programación más sofisticados, enlazando así con el tipo de lenguaje más usado en la 
industria y abriéndonos las puertas hacia la programación dirigida al objeto. 
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 Electrónica 

Básica, Industrial 
e Informática 

A
nu
al 

3º 
cur
so 

UNIDAD TEMÁTICA III.  
Electrónica digital.  
TEMA 12. Introducción, arquitectura y principios de los Sistemas Digitales.  
TEMA 13. Circuitos digitales. 
UNIDAD TEMÁTICA IV.  
Fundamentos de Informática (Informática Industrial).  
TEMA 14. Arquitectura de computadores.  
TEMA 15. Introducción a los Sistemas Operativos.  
TEMA 16. Autómatas Programables (Controladores Lógicos Programables). 

- Introducir al alumno en los principios fundamentales de la Informática Industrial. 

ENGª Mecânica 
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 1º 
cur
so 

 El perfil del estudiante de esta titulación es el de una persona con las características 
siguientes: 
• Interés por las matemáticas y la física 
• Conocimientos de informática 
 
Sortides professionals 
Construcció, muntatge i manteniment de qualsevol instal·lació industrial d’àmbit mecànic  
Disseny i assaig de nous productes o elements de màquines amb programes CAD  
Estudi amb elements finits i amb programes CAE, simulacions i fabricació de peces 
especials i prototipus  
Programació de robots i obtenció de programes de control numèric amb sistemes CAM  
…. 
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Fundamentos de 
informática 

 1 Unidad didáctica I 
Tema 1. Introducción y Conceptos básicos 
Tema 2. Hardware 
Tema 3. Software 
Tema 4. Familiarizarse con el ordenador (laboratorio de prácticas) 
Unidad didáctica II 
Tema 5. Resolución de problemas, Introducción a los objetos 
Tema 6. Familiarización con el entorno de trabajo 
Tema 7. Atributos y tipos básicos 
Tema 8. Métodos 
Tema 9. Estructuras de control 
Tema 10. Clases y relaciones entre las clases 
Tema 11. Estructuras de datos 
Tema 12. El desarrollo de software: diseño, documentación y mantenimiento. 
 

Esta asignatura es un curso introductorio a la Informática, con el 
objetivo de que el alumno pueda adquirir los conocimientos y habilidades 
para usar el ordenador en aplicaciones de carácter científico-técnico, 
y tener una base para el diseño de programas. 
CONTENIDOS Y ORGANIZACIÓN 
El curso está organizado en dos unidades didácticas. En la primera, 
se da una visión general de los aspectos básicos para que alumno 
pueda conocer las nociones de hardware y software, las partes de un 
ordenador, el concepto de sistema operativo, y una breve visión histórica 
de la informática y sus principales tipos de aplicaciones. En esta 
unidad didáctica se plantean prácticas que permitan a los alumnos 
familiarizarse con el computador personal como herramienta de trabajo. 
La segunda unidad didáctica se dedica a la programación, con el 
objetivo de que los alumnos entiendan los conceptos básicos de la 
resolución de problemas, y adquieran la base necesaria para realizar 
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Fundamentos de 
Informática 

5/
54 

1 Teórica 
I. Introducción 1. Presentación Presentación de la asignatura 1 
2. Introducción a la informática Informática, soporte lógico y físico.  
Esquema de funcionamiento de un ordenador. 
Lenguajes de programación. 
Fases de construcción de un programa. 
Fundamentos de SO. 
Fundamentos de Conectividad 6 
II. Programación estructurada 
III. Programación modular 
Práctica 
Sistemas Operativos 2 horas Informática Aula informática 
Entorno C++ de programación. 2 horas Informática Aula informática 
Tipos de datos, valores, variables, operadores, expresiones. 4 horas Informática Aula 
informática 
Estructuras de control, entrada/salida de tipos simples. 6 horas Informática Aula 
informática 
abstracción funcional, estructuras estáticas de datos-matrices. 6 horas Informática 
Aula informática 
Funciones. Punteros. 4 horas Informática Aula informática 
POO 4 horas Informática Aula informática 
Conectividad 2 horas Informática Aula informática 

La asignatura de Fundamentos de Informática pretende cubrir dos grandes objetivos: 
conocer la arquitectura básica de los computadores y sentar bases sólidas para la 
programación de los mismos. Se hace especial hincapié en la formación de futuros 
programadores, introduciendo de forma progresiva y sistemática una correcta metodología 
para la programación de computadores. Se introducen, además, conceptos básicos de 
sistemas operativos y conectividad. 

 
Asociación de Ingenieros de Materiales – http://www.aimat.es/  
Ingeniero de Materiales – Esta titulación, estructurada en créditos, es una carrera de segundo ciclo que va dirigida a Ingenieros Técnicos (Industriales, Aeronáuticos, etc.), Diplomados en Física o Química, así como 
estudiantes de otras ingenierías de hayan completado el primer ciclo. (http://www.aimat.es/aimat02.htm)  
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Engenharia Materiais 

 Disciplina % S Programa/Tópicos Objectivos 
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Informática I 
60 H 

6/34
,5 

1  Programa -1  Los programas 2 Estructuras fundamentales de los datos 3 El 
flujo de un programa 4 Funciones o procedimientos 5 Algoritmos 

 Matlab 
 Maple 
 C++  

Tem CAD no 2º semestre 
 

 

Fundamentos De 
Informatica 

6/68 1 1. Introducción a la Informática 
2. Codificación de la información 
3. Detección de errores en la codificación 
4. Arquitectura Von-Neumann del computador digital 
5. Juego de instrucciones de un computador 
6. Unidad aritmético lógica 
7. Unidad de memoria 
8. Unidad de control 
9. Periféricos de un computador 
10. Unidades de Entrada-Salida 
11. Buses del computador 
12. Sistemas operativos 

 
Objetivos globales teoria 
- Introducir los conceptos básicos de la informática y de la arquitectura de los computadores 
- Estudiar el tratamiento y manejo de la información en un sistema digital. 
- Evaluar la arquitectura básica de un computador. 
- Comprender el funcionamiento de un computador y el concepto de un Sistema Operativo.  
- Introducir los conocimientos necesarios para una programación estructurada. 
Objetivos globales práctica 
- Facilitar una visión introductoria en el campo de la programación de computadores  
- Aprender a trabajar con los elementos básicos de un lenguaje de programación: variables, 
funciones, sentencias de control, vectores, estructuras y punteros  
- Conocer un lenguaje de programación de alto nivel concreto: el lenguaje C 
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Informatica 
Aplicada 

4,5/
68 

1 BLOQUE I: PROGRAMACIÓN EN C AVANZADA 
BLOQUE II: PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS EN C++ 
 
Tem CAD no 1º ano 

Al finalizar el curso de Informática Aplicada el alumno deberá ser capaz de: 
- Analizar y codificar un problema en un lenguaje de alto nivel. 
- Conocer la sintaxis y la implementación de algoritmos en lenguaje C. 
- Resolver problemas complejos con un diseño orientado a objetos (en C++). 
- Adquirir un estilo correcto de programación. 
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Fundamentos De 
La Informática 

6/18 2 La asignatura introduce los conceptos básicos sobre material informático y 
equipación. Asimismo, se pretende utilizar adecuadamente aplicaciones 
ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo…), estudiando todos los 
procesos que pueden realizarse para la creación de documentos 
profesionales y técnicas avanzadas del procesador de texto. Introducción y 
manejo de los conceptos más básicos de una hoja de cálculo, como son la 
introducción de datos, escritura de fórmulas y presentación de datos. 
Finalmente, se estudiará un sistema de base de datos relacionales 
(SGBDDR), que podrá ser utilizada para presentar la información requerida 
en cada momento. 
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 Programación 
(B.O.E. 23.11.94) 
 

7/35 1 PROGRAMA: 
1. Introducción a la informática. Conceptos Básicos 
2. Elementos del ordenador: Software y Hardware 
3. Introducción a la programación. Algoritmos 
4. Lenguaje FORTRAN: estructuras y sentencias básicas 
5. Vectores y matrices en FORTRAN 
6. Funciones y Subrutinas en FORTRAN 
7. Estructuras externas de datos en FORTRAN 
 

1. Expresar y comprender de forma correcta nociones y conceptos básicos de la resolución 
de problemas mediante algoritmos y programas informáticos. 
2. Motivar al alumno para que profundice en la informática como herramienta y necesidad 
para su futuro personal, introduciendo los conceptos básicos de la informática  
3. Aplicar estrategias coherentes con la metodología impartida y adquirir los conocimientos 
prácticos necesarios para el desarrollo de un programa informático en el lenguaje 
FORTRAN. 
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5 Anexo C1 – Universidades Espanholas (Tabelas de Cálculo) 
 
Comparação Engenharias 
Univ. Espanholas 
  ISC FPP APL PRG 
Civil 44,4% 33,3% 44,4% 0,0% 
Mecª 66,7% 0,0% 22,2% 66,7% 
Mat 66,7% 16,7% 16,7% 83,3% 
 
                    
                    
                    
    
                 
                    
  CGI SO Internet PDes Word F.Cálc PP BD Matlab Maple CAD Fpage HTML Algor C++ VB Pascal Fortran Java 
Arq 1 4 3 2 2 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
Engª Ind M 6 4 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 6 4 0 1 1 0 
Engª Indust. 3 2 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 5 2 0 1 1 0 
  CGI SO Internet PDes Word F.Cálc PP BD Matlab Maple CAD Fpage HTML Algor C++ VB Pascal Fortran Java 
Civil 11,1% 44,4% 33,3% 22,2% 22,2% 22,2% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 44,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Mecª 66,7% 44,4% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 11,1% 22,2% 0,0% 0,0% 66,7% 44,4% 0,0% 11,1% 11,1% 0,0%
Mat 50,0% 33,3% 0,0% 0,0% 16,7% 16,7% 0,0% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 0,0% 0,0% 83,3% 33,3% 0,0% 16,7% 16,7% 0,0%

Universidades Espanholas

0,0%
25,0%
50,0%
75,0%

100,0%

Sub-Temas

% Curricula Civ
Mec
Mat

Civ 11,1%44,4%33,3%22,2%22,2%22,2%11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 44,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Mec 66,7%44,4%11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1%11,1%22,2% 0,0% 0,0% 66,7%44,4% 0,0% 11,1%11,1% 0,0%

Mat 50,0%33,3% 0,0% 0,0% 16,7%16,7% 0,0% 16,7%16,7%16,7%16,7% 0,0% 0,0% 83,3%33,3% 0,0% 16,7%16,7% 0,0%

CGI SO InternePdes Texto F.CálcApres BD MatlabMaple CAD FpageHTML Algor C++ VB PascaFortranJava

ISC FPP APL PRG

 
 
 
 
 

Universidades Espanholas
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ARQUITECTURA – Frequência dos temas de IIE 
Universidades ISC FPP APL Programação 

TOTAIS POR TEMA 

  CGI SO Internet PDes Word F.Cálc PP BD Matlab Maple CAD Fpage HTML 
Algo

r C++ VB Pascal Fortran Java ISC FPP APL PRG 
Catalunya   1 1 1       1         2 1 1 0 
San Pablo  1 1  1 1 1    1         2 3 1 0 

La Salle 1 1 1        1         3 0 1 0 
Europea   1  1 1 1     1         1 3 1 0 
Valência                     0 0 0 0 
Alcalá                     0 0 0 0 
José Cela                     0 0 0 0 
Pompeu Fabra                     0 0 0 0 
Navarra                     0 0 0 0 
TOTAL 1 4 3 2 2 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,444 0,333 0,444 0 

Nota: Os Nºs no interior do quadro indicam o semestre onde são leccionadas as disciplinas de IIE 
 

ARQUITECTURA – Créditos para os temas de IIE 

Universidades Catalunya San Pablo La Salle Europea Valência Alcalá José Cela Pompeu 
Fabra Navarra 

Disciplina 1 4 6 6 8           

% Média 
Créditos

Nº 
Discipli

nas 

Nº 
Semes

tres 
Tot Créd. 300 405 300 410      
% média IIE / Curso 1,33% 1,48% 2% 1,83%      1,66% 1 10 

 
ENGENHARIA MECÂNICA – Frequência dos temas de IIE 

Universidades ISC FPP APL Programação 
TOTAIS POR TEMA 

  CGI SO Internet PDes Word F.Cálc PP BD Matlab Maple CAD Fpage HTML Algor C++ VB
Pasc

al Fortran Java ISC FPP APL PRG 
Carlos III 1  1           1    1  2 0 0 2 
Navarra          1 1 1   1 1     0 0 3 2 
de Elche 1 1            1 1     2 0 0 2 
Comillas  1 1            1 1     2 0 0 2 
Léon 1                   1 0 0 0 
UABarcelona            1         0 0 1 0 
Extremadura  1            1   1   1 0 0 2 
UNED 1             1      1 0 0 1 
Cartagena 1 1             1     2 0 0 1 
TOTAL 6 4 1 0 0 0 0 0 1 1 2   6 4 0 1 1 0 0,7 0 0,222 0,67 
Nota: Os Nºs no interior do quadro indicam o semestre onde são leccionadas as disciplinas 
 

ENGENHARIA MECÂNICA – Créditos para os temas de IIE 
Universidades Carlos III Navarra de Elche Comillas Léon UABarcelona Extremadura UNED Cartagena Média Nº Disc. Sem. 

Disc.1 6 6 6 6   6  5 2,49% 1 10 
Totó Créd.  235 225 237   240  225    

% IIE / Curso  2,55% 2,67% 2,53%   2,5%  2,22%    
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ENGENHARIA MATERIAIS – Frequência dos temas de IIE 

Universidades ISC FPP APL Programação 
TOTAIS POR TEMA 

  CGI SO Internet PDes Word F.Cálc PP BD Matlab Maple CAD FP Html Algor C++ VB Pascal Fortran Java ISC FPP APL PRG 
Carlos III 1             1    1  1 0 0 2 
Navarra          1 1 1   1 1     0 0 3 2 

de Elche 1 1            1 1     2 0 0 2 
Nebrija     1 1  1            0 3 0 0 
Catalunya 1             1      1 0 0 1 
Extremadura  1            1   1   1 0 0 2 
TOTAL 3 2 0 0 1 1  1 1 1 1 0 0 5 2 0 1 1 0 0,7 0,1667 0,16667 0,83 
Nota: Os Nºs no interior do quadro indicam o semestre onde são leccionadas as disciplinas 
          

ENGENHARIA MATERIAIS – Créditos para os temas de IIE 
Universidades Carlos III Navarra de Elche Nebrija Catalunya Extremadura Média Nº Disc. Sem. 

Disc.1 7 6 6 6  6 
Disc.2   5    2,0% 1,2 10 
Tot Créd. 375 291 375 398  342    

 % IEE /Curso 1,87% 2,06% 2,8% 1,51%  1,75%    
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6 Anexo D – Universidades Portuguesas (Tabela de Texto) 
 

Engenharia Civil 

 

Disciplina % 
ects 

S Programa/Tópicos Objectivos 

C
oi

m
br

a 
04

-0
5 

ht
tp

s:
//w

eb
se

rv
.d

ec
. Informática 3/18 2 Introdução aos Computadores 

_ Análise de dados (MsExcell) 
_ Planeamento de Projectos (MsProject) 
_ Introdução à linguagem Java 
_ Algoritmos e programação em Java 
_ Introdução ao Autocad 
 

NOTA: apresenta uma página da disciplina que contém a planificação semanal com 
sumários, programa, aulas (teóricas e práticas) avaliação, material de apoio, quizzes e 
estatísticas (alunos inscritos, avaliação, etc…) 

Aplicacionais 
para Ciências e 
Engenharia 
2T 
2P 
 

5/29 1 Programa das Aulas Teóricas 
1. O computador 
2. Ferramentas Computacionais 
para a resolução de problemas 
3. Resolução de problemas 
4. Medidas 
5. Introdução ao Matlab 
6. Vectores e operações 
elementares 
7. Funções elementares 
8. Gráficos simples 
9. Matrizes 
 

10. Funções 
11. Vectorização de algoritmos 
12. Tópicos avançados sobre 
gráficos 
Programa das Aulas Práticas 
1. Representação de funções 
2. Análise de dados 
3. Modelação matemática 
Problemas algébricos 
Problemas geométricos 
Cálculo 
Aproximação 
 

Objectivos:  
1 – Desenvolver uma capacidade geral de resolução de problemas que estimula a 
construção de soluções baseadas em princípios do ‘saber pensar’ e do correspondente ‘saber 
fazer’;  
2 – Sensibilizar os estudantes para o estudo de técnicas de modelação de situações 
concretas, sua simulação e consequente validação;  
3 – Explorar estratégias de solução vectorizadas;  
4 – Promover um conhecimento genérico do universo MATLAB. 
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ht
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w
w

w
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pt

/  Introdução à 
Programação em 
Fortran 
2T 
3P 

5/30 2 O computador como ferramenta auxiliar na resolução de problemas 
Noção de programa e descrição das fases para a sua produção 
Descrição algorítmica da solução de um problema 
Primeiras noções sobre a gramática de Fortran 90 

Elementos base da linguagem, Primeira abordagem à noção de tipo de dados, 
Organização geral de um programa, Constantes e variáveis, Atribuição automática 
de tipo, Tipos de instruções básicas, Instruções de entrada-saída, Instruções de 
atribuição, Expressões, Instruções decisórias, Instruções repetitivas 

Noções complementares sobre a gramática de Fortran 90  
Encapsulamento da informação, sua importância, Subrotinas e funções 
Como se definem, onde se definem, como se invocam, Definição interna e externa 
Mecanismos de comunicação, Organização de um programa complexo, Blocos de 
interface, Módulos, Níveis de visibilidade, Objectos globais e objectos locais 

Estruturas de dados estáticas  
‘Arrays’, ‘Arrays’ uni e multidimensionais, Algoritmos de ordenação, Tipos de 
dados derivados, Implementação de estruturas de dados complexas 

Ficheiros  
Memória principal vs. Memória de massa, Representação da informação, Ficheiros 
formatados e não formatados e Operações de acesso 
 

Objectivos: O seu objectivo principal é fornecer uma competência sólida no 
desenvolvimento de programas, de pequena e média complexidade, que modelem situações 
concretas e que forneçam resposta às questões por elas levantadas. Será usada a linguagem 
FORTRAN.  
Metodologia: As aulas terão um cariz teórico-prático, sendo os conceitos apresentados 
sempre a par com um exemplo prático resolvido nas aulas. Nas práticas os alunos são 
incentivados a resolver vários problemas no computador, em grupos de 2, de uma lista 
fornecida. 
Requisitos: Algebra, Cálculo 
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Computação 
1T 
1,5TP 
1P 

6,5/
30 

1 Programa 
1 – Introdução aos computadores: Funcionamento; Tipos de linguagem; Sistema 
operativo; Programa MAPLE.  
2 – Introdução aos algoritmos.  
3 – Introdução à lógica.  
4 – Linguagem MATLAB. Introdução: as janelas MATLAB e as suas ferramentas; 
um exemplo de uma sessão MATLAB. Elementos: caracteres e constantes; 
operadores aritméticos, de relação e lógicos; funções Matlab, expressões aritméticas 
e lógicas. Matrizes e “ arrays”: inicialização das variáveis; operações e funções que 
operam com arrays; subarrays. Programação: instruções de escrita e leitura; 
instruções de salto condicional; instruções de repetição. Ficheiros MATLAB: 
ficheiros .mat; ficheiros .m; scripts. Funções.  
5 – Introdução ao traçado de gráficos com MATLAB.  
 

Objectivos: Incentivar os alunos a usarem, de modo eficiente, o computador na solução de 
vários problemas. Elaboração de algoritmos. Desenvolver a capacidade de implementar 
programas recorrendo à linguagem MATLAB. Usar algumas capacidades gráficas do 
MATLAB. 
Métodos de Ensino: Ensino evolutivo de programação, em que a complexidade dos 
problemas resolvidos vai aumentando à medida que as instruções são apresentadas. No 
início serão apresentadas algumas técnicas de algoritmia. Nas aulas teóricas e teórico-
práticas serão usados exemplos com o computador. Nas aulas práticas e teórico-práticas os 
alunos vão desenvolver e testar os seus próprios programas na resolução de vários 
problemas. 
Avaliação: Inclui parâmetros como modo, componentes, método de cálculo, frequência, 
faltas, etc… 
NOTA: Algumas disciplinas estão na Web com: Programas, Planos, Bibliografia, 
avaliação, etc… 
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Programação e 
Bases de Dados 

6/32 1 Programa: 
Aulas Teóricas: Introdução aos computadores, aos sistemas de exploração e às 
linguagens de programação. Programação em pequena escala. O conceito de 
algoritmo. Desenvolvimento de programas numa linguagem de programação 
estruturada: expressões e comandos; tipos e estruturas de dados; funções, 
procedimentos e mecanismos de passagem de argumentos. Programação em grande 
escala: diagramas de Michael Jackson. Teste sistemático de programas. Conceitos de 
tipos de dados abstractos e orientação a objectos. Conceitos de bases de dados e 
linguagens de consulta. Aulas Práticas: Recursos informáticos e ambientes de 
desenvolvimento visual: #Develop e Visual Studio. Exemplos introdutórios de 
programação em C#. Sintaxe de expressões e comandos em C#. Desenvolvimento 
de programas em C#: programas com invocação de funções; programas com 
utilização de ficheiros, bases de dados e Web. Introdução ao HTML. 
 

Objectivos Gerais: Dotar os alunos com os conhecimentos capazes de suportar o 
desenvolvimento dos programas, criar e consultar bases de dados, bem como a utilização 
dos meios computacionais, necessários ao longo da licenciatura em curso.  
Objectivos Operacionais: Programar usando a linguagem C#. Executar teste sistemático 
aos programas. Usar um sistema de Bases de Dados para criação e consulta de dados. Criar 
páginas HTML. 
 

U
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 3/27
,5 

3 Programa resumido: Introdução à Informática: A utilização do computador; 
Hardware e arquitectura básica; Software e aplicações; Aplicações e serviços de 
produtividade pessoal (recolha, processamento e difusão de informação); Office e 
Internet. Resolução estruturada de problemas.  

Objectivos:  
Explorar, conhecer e operacionalizar competências na utilização de computadores e redes 
de computadores na produtividade pessoal; 
Explorar e conhecer as aplicações e serviços informáticos na pesquisa, recolha, 
processamento e difusão de informação; 
Explorar e operacionalizar a folha de cálculo na resolução estruturada de problemas  
Apresentar formalmente exemplos de aplicação. 
Métodos de Ensino: Aulas teórico-práticas e aulas práticas em laboratório de informática. 
Projectos acompanhados e avaliados durante o semestre. Questionários durante o semestre 
como suporte à orientação do esforço de estudo. 

Programação 
2T 
2TP 
1P 

3,5/
14 

2 Programa: Noção de computador. Noção de linguagem de programação. Sistemas 
operativos. Computador. Programação em Pascal.  
 

 

U
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Desenho 
Assistido por 
Computador  

3,5/
17,5 

3 Programa: Introdução aos sistemas operativos. Sistemas de CAD computer aid 
design) de aplicação real. Interacção entre recolha e tratamento de dados. Sistemas 
de CAD específicos para cartografia. Documentação de estruturas arquitectónicas.  
Nota: Ramo planeamento e urbanismo 
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1 Conhecimentos Preliminares Computadores Linguagens de programação 
Algoritmos Diagramas de fluxo Projecto dos refinamentos sucessivos – “top down 
design” Etapas na implementação de programas de cálculo automático 
2 Conceitos básicos da linguagem Fortran 90 Definições da linguagem Visão 
geral da linguagem Fortran 90 Codificação de programas em Fortran 90 Estruturas 
de unidade de programas em Fortran 90 
3 Constantes, variáveis, vectores e matrizes Constantes inteiras, reais, complexas 
e lógicas Variáveis inteiras, reais, complexas e lógicas Vectores e matrizes: 
dimensionamento e localização de memória.  
4 Expressões em Fortran 90 Expressões Aritméticas Expressões de Caracteres 
Expressões Relacionais Expressões Lógicas  
5- Comandos de atribuição em Fortran 90 Atribuição aritmética Atribuição 
caracter Atribuição lógica  
6 Comandos de especificação de tipos de variáveis em Fortran 90 Especificação 
por convenção pré-definida Especificação explícita  
7 Comandos de controle de fluxo e programação estruturada em Fortran 90 
Estruturas de controle Programação estruturada  
Comandos de programação estruturada  
8 Comandos de Entrada/Saída em Fortran 90 Registos, arquivos e unidades Lista 
de especificações de controle E/S Comandos de leitura/escrita Comandos de 
abertura, fecho e manuseamento de ficheiros  
9 Especificações de formato em Fortran 90 Especificações de formato de 
conversão Especificações de formato de edição  
10 Subprogramas Argumentos de subprogramas Funções intrínsecas Funções 
externas Subrotinas 
 

OBJECTIVO  
A disciplina tem por objectivo uma introdução geral ao domínio da ciência da computação 
e a metodologia a seguir durante a implementação de um programa de cálculo automático.  
A linguagem de programação utilizada na disciplina é o FORTRAN 90 
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1,2 4/
2
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Os aspectos gerais do programa da cadeira envolvem computadores, algoritmos, 
fluxogramas, metodologias de programação, detalhando nas linguagens PASCAL e 
uma breve descrição de C. 
Conteúdo Programático 
1 – Conceitos Básicos de Computador. Algoritmos, Fluxogramas e Programação; 
2 – Estrutura, sintaxe e semântica do PASCAL; 
3 – Controlo de fluxo e ciclos; 
4 – Dados Estruturados: Registos, Vectores e Matrizes; 
5 – Ficheiros e o seu Processamento; 
6 – Apontadores, criação de listas e sua manipulação; 
7 – Estrutura, sintaxe e semântica do C e diferenças para PASCAL; 

O objectivo desta disciplina é dotar os alunos com bons conhecimentos de abstracção 
algorítmica, criação de fluxogramas e programação sequencial baseada em PASCAL e C. 
Metodologia: Será feita uma breve passagem sobre os conceitos básicos de computação e 
programação. Serão também passados os conceitos de algoritmo e da criação de 
fluxogramas, sendo posteriormente utilizados com as linguagens de programação. A 
primeira linguagem de programação a dar a conhecer será Pascal, iniciando o tema pela 
descrição da sua estrutura e aprofundando com técnicas de programação de uso geral. A 
segunda linguagem a abordar será C, descrevendo brevemente a sua sintaxe e semântica. 
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Programação de 
Computadores 

4/ 
18,5 

1 Noções gerais sobre a arquitectura de computadores. Informação digital e sistemas de 
numeração. Descrição algorítmica da solução de um problema. Linguagem de 
programação Fortran 90/95. Aplicações gráficas em Visual Basic. Comunicação entre 
computadores. 

O objectivo fundamental de uma disciplina de programação de computadores é fornecer 
competências para o desenvolvimento de programas que modelem situações concretas. 
Com esta disciplina pretende-se dotar os alunos da capacidade de desenvolver algoritmos 
bem estruturados, para diferentes tipos de problemas, de forma a incentivá-los a utilizarem 
de forma eficiente o computador para a resolução dos vários problemas que surgem noutras 
disciplinas. Deste modo, a linguagem de programação ensinada deve ser entendida, apenas, 
como uma ferramenta auxiliar. 
Os exemplos utilizados devem procurar relacionar-se estreitamente com a matéria 
leccionada noutras disciplinas que decorram simultaneamente. Em particular, é 
recomendável uma estreita ligação com a disciplina de Álgebra Linear no que toca ao 
capítulo referente a matrizes e operações com matrizes, pois é uma forma de correlacionar 
matérias e alertar os alunos para as potencialidades da programação. 
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Novas 
Tecnologias 

3/21 9  As tecnologias como motor da metatecnologia associada a um produto 
NOTA: Leccionada apenas no 5º ano e são novas tecnologias associadas à mecânica 

Aplicacionais 
para Ciências e 
Engenharia 

5/29   Engª Mecânica=Engª Civil=Engª Materiais 
A

ve
iro

 

Introdução à 
Programação 
em Fortran 

5/29   Engª Mecânica=Engª Civil 

Programação de 
Computadores 

5,5/
32,5 

2 Programa:  
Algoritmos – Linguagem algorítmica: instruções de leitura e escrita, instruções de 
atribuição, condicionais e de repetição. Organização geral de um algoritmo. Variáveis 
indexadas.  
Funcionamento de um Computador – Unidades constituintes. Estrutura de um 
Programa – Definição de um programa em Visual Basic. Linguagem Visual Basic – 
tradução da linguagem de representação de algoritmos para Visual Basic. 
Sequenciação. Instrução de atribuição. Instrução de leitura e escrita. Estruturas de 
selecção. Instrução condicional. Estruturas de repetição. Escolha das instruções de 
repetição. Tipos de Informação –Tipo inteiro, tipo real, tipo lógico, tipo carácter e 
cadeias de caracteres. Transformações entre tipos. Tipos Estruturados – Tabelas. 
Fichas e Ficheiros. Definição e utilização de tipos estruturados. Subprogramas – 
Procedimentos e parâmetros. Funções. Variáveis locais e variáveis globais. 
Desenvolvimento de Programas – Sintaxe e semântica. Erros de um programa. 
VisualBasic. Regras de tradução de algoritmos para outras linguagens. Fundamentos 
de Tecnologia ASP.NET. 
 

Objectivos: Sendo uma disciplina de formação de base pretende-se que os alunos aprendam 
a desenvolver algoritmos para diferentes tipos de problemas e a implementar os 
correspondentes programas em linguagem Visual Basic; por outro lado a disciplina deve 
desenvolver um conjunto de conceitos que permitirão ao aluno utilizar outras linguagens de 
programação.  
Incentivar os alunos a utilizarem de forma eficiente o computador para a resolução de 
vários problemas.  
 
Métodos de Ensino: A linguagem de programação abordada é o Visual Basic que durante 
todo o curso é utilizada para implementar a algoritmia estudada. Simultaneamente, os 
alunos poderão desenvolver trabalhos práticos noutras linguagens e contextos de 
programação. 
 
Avaliação: Inclui parâmetros como modo, componentes, método de cálculo, frequência, 
faltas, etc… 
NOTA: Algumas disciplinas estão na Web com: Programas, Planos, Bibliografia, 
avaliação, etc… 

Concepção e 
Fabrico 
Assistido por 
Computador 

4/34
,5 

5  Inclui aprendizagem em diverso software de CAD 

Sistemas 
Lógicos 

5/34
,5 

5 Programa 
 1 – Introdução: Introdução aos Sistemas Lógicos, Códigos Binários, Álgebra de 
Boole, Tecnologias associadas aos circuitos lógicos. Interfaces Lógicas. 2 – Circuitos 
Combinacionais: Explicitação, Simplificação e Materialização de Funções Lógicas 
Combinacionais 3 – Elementos de Memória, Circuitos Multivibradores, divisores de 
frequência e contadores 4 – Circuitos Sequenciais: Análise e Síntese de Circuitos 
Sequenciais Síncronos e Assíncronos. 5 – Conversão A/D e D/A 6 – O Grafcet. 7 – 
Microcomputadores: Modelo de Base, Arquitectura do hardware, Arquitectura do 
software. 8 – Controladores Lógicos Programáveis (PLCs). 9 – Comunicação entre 
Computadores. 
 

Objectivos: Trata-se de uma disciplina introdutória ao projecto de circuitos digitais, 
especialmente adaptada aos alunos de uma licenciatura em engenharia mecânica. Depois de 
compreender a matéria versada nesta disciplina, o aluno estará na posse dos conceitos 
científicos e técnicos necessários à prossecução de estudos avançados na área do projecto e 
utilização de sistemas lógicos (tanto cablados como programados) na automação industrial. 
O principal objectivo desta disciplina é pois proporcionar uma compreensão básica das 
potencialidades dos sistemas lógicos no contexto da automação industrial. 
Software 
- Multisim / Electronicsworkbench – Software de Simulação de Sistemas Lógicos  
- SAIA PG4 – Software de Programação de PLCs 

FE
U
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Sistemas de 
Informação 

5/30
,5 

6  Software: MS Access, SQL Server ou ORACLE. 
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Introdução à 
Programação 

6/42 2 Programa 
Aulas teóricas Problemas, modelos e algoritmos. Paradigmas e linguagens de 
programação. Sintaxe e semântica. Construção de formas – primitivas, combinações e 
abstracções. Avaliação de expressões – ciclo lê, avalia, escreve. Nomes e ambientes. 
Formas especiais. Procedimentos – definição, nomeação e aplicação. Abstracção 
procedimental. Avaliação de procedimentos. Expressões condicionais. Nomes locais. 
Blocos e sub-problemas Nomes globais, livres e locais. Exemplos. Processos gerados 
por procedimentos. Recursão linear. Iteração linear. Recursão em árvore. Exemplos – 
números de Fibonacci e a Torre de Hanoi. Sequenciação. Ordens de crescimento. 
Complexidade de algoritmos. Tempo de computação. Procedimentos de ordem 
superior. Funcionais – procedimentos como parâmetros. Métodos gerais de 
computação. Procedimentos que geram procedimentos. Exemplos – cálculo de 
derivadas e de integrais. Tipos abstractos de informação. Exemplo: a aritmética de 
números complexos. Números complexos como procedimentos. Abstracção de dados 
– construtores, selectores, reconhecedores e testes. O tipo par – construtores, 
selectores, reconhecedores e testes. Números complexos como pares. Metodologia 
dos tipos abstractos de informação. Identificação das operações básicas, 
axiomatização, escolha de uma representação. Concretização das operações básicas. 
Encapsulamento. O tipo lista. Operações básicas com listas. Representação de listas. 
Funcionais sobre listas. O tipo abstracto árvore. Operações básicas sobre árvores. 
Representação de árvores. Ordenação por árvores. O tipo símbolo. Desenvolvimento 
de programas. Análise. Desenvolvimento de soluções. Programação da solução. 
Depuração sintáctica e semântica. Documentação, testes e manutenção. Programação 
imperativa. Operação de atribuição. O tipo caixa. Caixas e variáveis. Passagem de 
parâmetros – por valor e por referência. Ordem de execução de instruções. 
Procedimentos com estado interno. O tipo vector. Ambientes. Estruturas mutáveis. O 
tipo fila. Filas como listas. O tipo pilha. Representação e utilização de pilhas. 
Ponteiros. Gestão de memória. Objectos – classes e instâncias. Classe, sub-classe e 
herança. Herança múltipla. Hardware e software. Linguagens de programação. 
Linguagens formais. Paradigmas de programação – imperativa, funcional, com 
objectos e programação em lógica. Técnicas em programação: Inteligência Artificial, 
interfaces gráficas, bases de dados. Sistemas operativos. Aulas práticas Introdução ao 
compilador FORTRAN PowerStation. Introdução ao FORTRAN 90. Estruturas de 
Selecção. Estruturas de Repetição. Funções. Subrotinas. Formatação em operações de 
Entrada/Saída. Recursão. Ficheiros. Tabelas Unidimensionais. Tabelas 
Multidimensionais. Tipos Derivados. Ponteiros e Listas Ligadas 
 

Objectivos Gerais: Objectivos Gerais A disciplina de Introdução à Programação tem por 
objectivo transmitir aos estudantes os conceitos e os métodos que lhes permitam 
desenvolver a capacidade de aprender a ler, interpretar e escrever programas em qualquer 
linguagem de programação. Para tal, os estudantes serão expostos a duas linguagens de 
programação sintacticamente muito diversas – o Scheme e o Fortran – que ilustrarão os 
vários paradigmas de abordagens à computação: a programação imperativa, a funcional e 
por objectos. Objectivos Operacionais Pretende-se que os estudantes alcancem desenvoltura 
na leitura, escrita, interpretação e manutenção de programas em Fortran. 
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Desenho e 
Modelação 
Geométrica I 

6/30 1 Programa: Introdução ao Desenho Técnico no âmbito da documentação técnica de 
produtos e sistemas industriais. Normalização. Organismos de normalização. 
Formatos de papel, sistemas de dobragem e tipos de linhas. Sistemas de projecções 
ortogonais, o método europeu e o método americano, selecção e número de vistas. 
Vistas auxiliares, vistas deslocadas e rebatidas. Cortes e secções. Cotagem. 
Tolerâncias e ajustamentos, instrumentos de medida e verificação. Perspectivas de 
gabinete, isométricas e dimétricas, cortes em perspectivas, construções geométricas, 
elipses. Introdução ao Desenho Assistido por Computador, o equipamento necessário, 
programas comerciais, sistemas de coordenadas, construções geométricas, 
transformações geométricas, rotações, translações e escalas, funções de edição. 
 

Objectivos Gerais: Desenvolver a capacidade de representação gráfica associada a sistemas 
e produtos industriais. O aluno no fim da disciplina deverá ser capaz de facilmente produzir 
e transmitir ideias, conceitos e pequenos projectos utilizando o desenho à mão livre e 
técnicas de desenho assistido por computador. Pretende-se também expor o aluno 
`anormalização assocoada ao Desenho Técnico e aos processos industriais. Aprendizagem 
do conceito de Desenho Técnico com uma linguagem exacta de definição e transmissão de 
características de sistemas e produtos. 
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Métodos 
Computacionais 

6/36 3 Programa: 1. Introdução às metodologias de programação em Métodos 
Computacionais. Exemplos de aplicação de cálculo numérico em Engenharia. 
Discussão de algumas metodologias alternativas: ferramentas matemáticas 
interpretativas (Matlab); programação por linguagem de alto-nível (Fortran95 ou C) e 
utilização de rotinas de bibliotecas públicas (NetLib). Vantagens e desvantagens de 
cada metodologia. 2. Aritmética computacional Representação de números inteiros e 
reais. Mudança de base. Notação Científica. Ponto Flutuante. Erros nas operações 
aritméticas e a sua propagação. A norma IEEE 754. Formatos simples e duplo. 
Número de condição. 3. Interpolação polinomial Formas polinomiais. Algoritmo de 
Horner. Interpolação de Lagrange. Forma de Newton com centros. Diferenças 
divididas. Interpolação inversa. Erros de Interpolação. Nós equidistantes. Interpolação 
de Hermite. Splines. Splines de grau 1, 2 e 3. Curvas de Bézier. 4. Diferenças finitas e 
diferenciação numérica Derivadas de primeira ordem. Diferenças finitas de 1ª ordem. 
Diferenças finitas de 2ª ordem. Derivadas de 2ª ordem. Diferenciação com splines. 
Influência dos erros de arredondamento. Escolha do passo óptimo. Introdução ao 
método das diferenças finitas. 5. Integração numérica Mudança do intervalo de 
integração. Regras básicas de integração numérica: rectângulo, ponto médio, trapézio 
e Simpson. Família de Newton-Cotes. Erros de Integração. Regras com valores das 
derivadas. Regras de Gauss(-Legendre). Regras de Gauss-Lobatto. Regras compostas: 
rectângulo, ponto médio, trapézio, trapézio corrigida, Simpson e Gauss-Lobatto. 
Integração com splines. Integração Adaptativa: método adaptativo não iterativo e 
método adaptativo iterativo. Convergência da integração numérica. 6. Solução de 
equações não-lineares Raízes e zeros. Multiplicidade. Iteração e ordem de 
convergência. Método da bissecção. Método da falsa posição e modificações: 
variantes de Illinois e Pegasus. Método da secante. Método de Newton. Utilização de 
interpolação directa (Muller) e inversa. Iteração de ponto fixo. Aceleração de 
Convergência (Aitken). Método de Steffensen. Zeros de polinómios. Deflação. 
Critérios de paragem (vários). 7. Matrizes, propriedades e decomposições matriciais. 
8. Solução de sistemas de equações lineares: métodos directos Redução a sistemas 
triangulares. Método de Gauss. Factorizações triangulares: LU, Doolittle, Crout, 
LDU, LDLt e Choleski. Escolha de pivot. Pivot parcial, pivot simétrico e pivot total. 
Cálculo da inversa e do determinante. Sistemas com matrizes especiais: simétricas, 
definidas positivas, indefinidas, bandeadas, tridiagonais. Algoritmo de Thomas. 
Solução por blocos. Análise de erros. Número de condição. 
 

Objectivos Gerais: Introdução aos métodos computacionais básicos para alunos de 
Engenharia. Algoritmos e estruturas de dados. Consolidação e aplicação das técnicas de 
programação. Introdução ao Matlab como uma ferramenta matemática interpretativa e sua 
aplicação aos Métodos Computacionais. Desenvolvimento de aplicações através de um 
projecto computacional resolvido em Matlab e em Fortran (ou C). Objectivos 
Operacionais Desenvolver no aluno a percepção dos efeitos do cálculo em precisão finita e 
a sensibilidade de certos problemas aos erros de dados. Introdução dos algoritmos básicos 
de aproximação, diferenciação e integração. Introdução das noções de iteração, 
convergência e aceleração de convergência. Contacto e selecção de métodos directos para 
sistemas de equações. Desenvolvimento de um importante projecto computacional que 
combina algumas das técnicas constantes no programa da disciplina aplicadas à Engenharia 
e permite efectuar um aproveitamento complementar de duas metodologias de 
programação: a prototipagem algorímica rápida assistida por visualização gráfica efectuada 
num ambiente interpretativo tipo Matlab e o desenvolvimento de uma aplicação final numa 
linguagem compilada de cálculo científico massivo do tipo Fortran ou C. 
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Introdução à 
Informática 

4/30 1 Programa:   
Introdução à Informática: A utilização do computador; Hardware e arquitectura 
básica; Software e aplicações; Aplicações e serviços de produtividade pessoal 
(recolha, processamento e difusão de informação); Office e Internet. Resolução 
estruturada de problemas. 
Pré-requisitos: Não há pré-requisitos.  
 

Objectivos:   
Explorar, conhecer e operacionalizar competências na utilização de computadores e redes 
de computadores na produtividade pessoal;Explorar e conhecer as aplicações e serviços 
informáticos na pesquisa, recolha, processamento e difusão de informação; Explorar e 
operacionalizar a folha de cálculo na resolução estruturada de problemas Apresentar 
formalmente exemplos de aplicação. 
Métodos de Ensino:   
Aulas teórico-práticas e aulas práticas em laboratório de informática. Projectos 
acompanhados e avaliados durante o semestre. Questionários durante o semestre como 
suporte à orientação do esforço de estudo. 
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Linguagens de 
Programação 

4/30 1 Programa:   
Algoritmia e programação. Resolução algorítmica de um problema e sua 
implementação em pelo menos duas linguagens / ferramentas de programação: Basic 
(Liberty Basic) e outra (Jscript, Excel, Matlab ou Maple). Comparação crítica de 
linguagens / ferramentas na resolução de problemas. 
Pré-requisitos: Não há pré-requisitos.  
 

Objectivos:   
Operacionalizar competências na explicitação de algoritmos e na sua 
programação.Conhecer as características e perspectiva histórica do desenvolvimento das 
Linguagens e Ferramentas de Programação (LFP); Seleccionar a LFP em função das 
características do problema e do contexto Apresentar formalmente exemplos de aplicação. 
Métodos de Ensino:   
Aulas teórico-práticas e aulas práticas em laboratório de informática. Projectos 
acompanhados e avaliados durante o semestre. Questionários durante o semestre como 
suporte à orientação do esforço de estudo. 
 

Desenho 
Assistido por 
Computador 

5/30 1 Não há pré-requisitos. Inclui objectivos, programa, avaliação, etc… 

U
N

L 

Introdução aos 
Computadores 
e Programação 
 

5,5/
30 

2   

IS
EP

 

Aplicações 
Informáticas 

 3   

U
B

I Programação 2t 
2p 1tp 

3,5/
25 

1 Programa : Noção de computador. Noção de linguagem de programação. Sistemas 
operativos. Computador. Programação em Pascal.  
Nota: trata-se de mecânica ramo automóvel 

 

ES
TG

 

Computadores 
e Programação 
I 

1  Programa  
1 – Arquitectura do Computador 
2 – Algoritmos 
3 – Linguagem C 
4 – Estruturas de Controlo 
5 – Funções 
6 – Vectores unidimensionai 

Objectivos  
   - Pretende-se com esta disciplina fornecer aos alunos os conceitos básicos de uma 
linguagem de programação.  
   - Pretende-se ainda que os alunos façam o desenvolvimento de algoritmos  
    e estruturem programas utilizando a linguagem de programação C.  
 

 

Computadores 
e Programação 
II 

2  Programa  
Apontadores e Funções (Revisões) 
Matrizes 
Strings 
Estruturas e Enumerações 
Vectores de estruturas 
Ficheiros 

Objectivos  
- Consolidação da metodologia de programação estruturada utilizando a linguagem C  
- Fornecer aos alunos conhecimentos de armazenamento em ficheiro de dados estruturados.  
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Engenharia de Materiais 
 Disciplina % S Programa Objectivos 

C
oi

m
br

a 
04

-0
5 

Práticas de 
Computador 

2/ 
15,5 

 Enviei mail em 24/2/05 para departamento de engª mecânica  
A

ve
iro

 Aplicacionais 
para Ciências e 
Engenharia 
 

   Engª Mecânica=Engª Civil=Engª Materiais 

FE
U

P 

Computação e 
Programação I 

5/35 1 Programa 
AULAS TEÓRICAS  
- Introdução aos sistemas de computação.  
- O hardware: elementos constituintes principais; funcionamento básico.  
- Representação de informação numérica e alfanumérica.  
- Armazenamento de informação. Tecnologias de armazenamento. Conceito 
de ficheiro.  
- Dispositivos de entrada/saída. Tipos de dispositivos e características 
principais.  
- O software: software de sistema e de aplicação. O sistema operativo e suas 
funções.  
- Interacção com o computador. Principais comandos dos sistemas operativos. 
Interfaces gráficas. Conceitos e terminologia básica.  
- Aplicações: processamento de texto, folhas de cálculo, Powerpoint. 
Conceitos básicos.  
- Utilitários: anti-virus, compressores de informação e outros.  
- Redes de computadores. A Internet e serviços disponíveis através da 
Internet.  
- Introdução à programação.  
AULAS PRÁTICAS  
- Montagem de um computador.  
- Aprendizagem de Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer e Frontpage. 
- Utilização de utilitários: WS-FTP, Telnet, WinZIP, outros.  
- Realização de pequenos trabalhos práticos (relatórios, curriculum vitae, 
folhas de cálculos, homepage, etc.).  
 

Objectivos 
Aprendizagem de conhecimentos sobre:  
- os componentes e o princípio de funcionamento de um sistema de computação;  
- utilização do Microsoft Word;  
- utilização do Microsoft Excel;  
- utilização do Microsoft PowerPoint;  
- utilização do Internet Explorer e motores de busca;  
- utilização do Microsoft Frontpage para criação de páginas em HTML. 
Desenvolvimento de capacidades de: 
- utilização e exploração de um sistema de computação, utilização dos serviços mais comuns de um 
sistema operativo e de algumas das aplicações mais usadas, como, processamento de texto, folha de 
cálculo e outras;  
- desenvolvimento de folhas de cálculo dinámicas;  
- criação e publicação de páginas HTML.  
Métodos de Ensino 
Durante as aulas teóricas, é prática comum solicitar aos alunos a sua participação e intervenção 
activa, no sentido de emitirem opinião sobre alguns dos temas tratados ou de serem esclarecidas 
todas as dúvidas que vão surgindo.  
 
Regra geral, os primeiros minutos de cada aula servem para sumariar os assuntos tratados em aulas 
anteriores, procurando assim dar uma continuidade à matéria a ser leccionada durante a aula. É 
igualmente comum fazer-se uma síntese, no final de cada aula, dos assuntos nela versados.  
 
Sempre que possível, tenta-se concretizar os conceitos através de exemplos práticos para permitir 
uma melhor compreensão. Pretende-se que esta disciplina seja leccionada com vista a uma aplicação 
directa durante a licenciatura e, mais tarde, na indústria. Para alcançar este objectivo, as aulas 
teórico-práticas procuram treinar a capacidade de auto aprendizagem do aluno, assim como, a 
capacidade de conceber estudos, algoritmos e soluções para problemas frequentes nesta área.  
 
No fim de cada aula é entregue a um aluno (em princípio, o delegado de ano ou de turma) um 
sumário da matéria leccionada que é arquivado em pasta individual por cada ano da licenciatura. 
Esse sumário, devidamente assinado pelos docentes e discente, fica à disposição dos alunos e outros 
interessados, na Secretaria do Departamento, para eventual consulta; o docente fica sempre com 
uma cópia.  
Avaliação: Inclui parâmetros como modo, componentes, método de cálculo, frequência, faltas, 
etc… 
NOTA: Algumas disciplinas estão na Web com: Programas, Planos, Bibliografia, avaliação, etc… 
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Computação e 
Programação II 

6/30 2 Programa 
- Introdução à programação  
- Conceito de algoritmo  
- Fluxogramas  
- Introdução à programação em Visual Basic: objectos, propriedades, 
métodos e eventos  
- O ambiente de desenvolvimento do Visual basic  
- Variáveis e constantes; variáveis do tipo numérico e do tipo sequência de 
caracteres  
- Entrada e saída de dados: text boxes, picture boxes, input boxes, message 
boxes  
- Operadores aritméticos e funções intrínsecas  
- Procedimentos e funções e passagem de parâmetros  
- Instruções de decisão e operadores lógicos e relacionais  
- Instruções de repetição  
- Arrays unidimensionais e multidimensionais  
- Ficheiros de acesso sequencial e de acesso aleatório  
 

Objectivos: No final desta disciplina os alunos deverão ser capazes de conceber algoritmos 
para resolver diversos tipos de problemas, assim como implementar, testar, e corrigir os 
correspondentes programas, usando a linguagem de programação Visual Basic.  
Avaliação: Inclui parâmetros como modo, componentes, método de cálculo, frequência, faltas, 
etc… 
NOTA: Algumas disciplinas estão na Web com: Programas, Planos, Bibliografia, avaliação, etc… 

Computação e 
Programação 

3,5/
17,5 

1 Programa 
Breve introdução ao sistema MATLAB como ferramenta de cálculo numérico 
e simbólico e de visualização de dados. Introdução à programação na 
linguagem MATLAB: definição de funções; programação recursiva; tipos de 
dados estruturados; programação imperativa; programação funcional. 
Introdução à programação na linguagem FORTRAN: definição de funções; 
tipos de dados estruturados; programação imperativa e recursiva. Interface 
FORTRAN/MATLAB. Exemplos complementares: método da bissecção; 
ordenação de vector; inversão de matriz. Programação em grande escala: 
método de programação modular, por camadas e centrado nos dados. 
Primeiro exemplo: torres de Hanoi sobre pilhas. Implementação vectorial de 
pilhas. Módulos em FORTRAN. Apontadores em FORTRAN. 
Implementação com apontadores de pilhas. Exemplos complementares: filas, 
listas e árvores. Aplicações: vida artificial; simulação estocástica; passeio 
aleatório. Introdução às bases de dados relacionais: interface MATLAB/SQL. 
 

Objectivos Gerais  
Objectivos gerais Introdução à programação em pequena e em grande escala, utilizando uma 
linguagem de programação de alto nível. Objectivos operacionais Dominar as primitivas de 
programação imperativa e recursiva. Desenvolver programas de grande escala recorrendo a técnicas 
de modularização por abstracção de dados. 
 
 

U
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Desenho e 
Modelação 
Geométrica 

 1 Igual à engª mecânica Nota: inclui ainda a disciplina de Mecânica Computacional no semestre 7 

Introdução à 
Informática 

4,5/
30 

1  Objectivos:   
-Adquirir uma noção alargada das tecnologias de informação e do papel que estas desempenham ao 
nível individual, grupo, organizacional e social. –Conhecer os componentes típicos de um 
computador –Saber gerir um computador ao nível do sistema operativo –Saber ser digital e utilizar 
os serviços da Internet (Email, www, foruns, etc) –Saber manipular informação com a ajuda de 
software genérico (processador de texto, folha de cálculo, apresentações, etc)  
Métodos de Ensino: 2h Teóricas + 2 h Teórico-Práticas  
 U

M
 

Desenho 
Técnico 

3,5/
30 

2 Programa:   
……. 
Automatização do Tratamento dos Desenhos (sistemas CAD). Representação 
usando Cortes e Secções. Elementos de Cotagem. 
Pré-requisitos: Sem pré-requisitos.  
 

Objectivos:  
…… 
Utilizar tecnologias informatizadas de auxílio ao desenho/projecto, sistematizando as tarefas de 
obtenção de desenho com auxílio de computador. 
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Desenho 
Técnico 

 1 Inclui no ponto 10 – Introdução ao Desenho/Projecto Assistido por 
Computador (CAD) 

 

U
N

L 
Int. 
Computadores 
e Prog. 
1,5T 
3P 

5,5/
17,5 

2 Programa Resumido 
Conceitos e Factos da Informática: Computadores pessoais, Super-
computadores e Internet.  
Evolução do computador digital.  
Computadores e Sistema Operativo.  
Hardware: O processador, código máquina e Assembly; Memória; 
dispositivos I/O.  
O Sistema Operativo. 
 
Algoritmos e Principais Linguagens de Programação:  
Algoritmos.  
Principais instruções de controlo de programa e sua utilização.  
Bases de dados relacionais e sistemas de Informação 
 
Aulas Práticas (independentes das aulas Teóricas).  
HTML 2.1, FrontPage e MS-Excel. Matlab e Octave. 
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7 Anexo D1 – Universidades Portuguesas (Tabelas de Cálculo) 
 
Comparação Engenharias 

           
           
           
                
                

  CGI AC SO Internet Word F.Cálc PP BD Matlab Maple CAD Orac. Fpage HTML Algor C++ VB Pascal Fortran Java
Engª Civil 5 0 3 2 3 3 2 1 2 1 2 0 1 1 6 2 0 2 2 1 
Engª Mec 5 1 0 1 1 1 1 2 3 0 3 1 0 0 6 3 2 1 3 1 
Engª Mat 4 0 2 3 2 2 2 1 3 0 3 0 2 2 4 0 1 0 2 0 
                     
  CGI AC SO Internet Word F.Cálc PP BD Matlab Maple CAD Orac. Fpage HTML Algor C++ VB Pascal Fortran Java 
Civil 62,5% 0,0% 37,5% 25,0% 37,5% 37,5% 25,0% 12,5% 25,0% 12,5% 25,0% 0,0% 12,5% 12,5% 75,0% 25,0% 0,0% 25,0% 25,0% 12,5% 
Mecª 71,4% 14,3% 0,0% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 28,6% 42,9% 0,0% 42,9% 14,3% 0,0% 0,0% 85,7% 42,9% 28,6% 14,3% 42,9% 14,3% 
Mat 80,0% 0,0% 40,0% 60,0% 40,0% 40,0% 40,0% 20,0% 60,0% 0,0% 60,0% 0,0% 40,0% 40,0% 80,0% 0,0% 20,0% 0,0% 40,0% 0,0% 

 
Univiversidades portuguesas

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Sub-Temas

% Curricula
Civ
Mec
Mat

Civ 62,5% 0,0% 37,5% 25,0% 37,5% 37,5% 25,0% 12,5% 25,0% 12,5% 25,0% 0,0% 12,5% 12,5% 75,0% 25,0% 0,0% 25,0% 25,0% 12,5%

Mec 71,4% 14,3% 0,0% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 28,6% 42,9% 0,0% 42,9% 14,3% 0,0% 0,0% 85,7% 42,9% 28,6% 14,3% 42,9% 14,3%

Mat 80,0% 0,0% 40,0% 60,0% 40,0% 40,0% 40,0% 20,0% 60,0% 0,0% 60,0% 0,0% 40,0% 40,0% 80,0% 0,0% 20,0% 0,0% 40,0% 0,0%

CGI AC SO Internet Texto F.Cálc Apres. BD Matlab Maple CAD Orac. Fpage HTML Algor C++ VB Pascal Fortran Java

ISC FPP APL PRG

 
 

     
     
Univ. Port 
  ISC FPP APL PRG 
Civil 62,5% 50,0% 50,0% 87,5% 
Mecª 71,4% 28,6% 57,1% 100,0% 
Mat 80,0% 60,0% 80,0% 80,0% 

Universidades Portuguesas

87,5%

50,0%50,0%
62,5%

100,0%

57,1%

28,6%

71,4%
80,0%80,0%

60,0%

80,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

IIC FPP APL PRG

% Curricula
Civ
Mec
Mat
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ENGENHARIA CIVIL – Frequência dos temas de IIE 

Universidades ISC FPP APL Programação TOTAIS POR TEMA 

  CGI ac SO Internet Word F.Cálc PP BD Matlab Maple CAD Oracle Fpage HTML Algor C++ VB Pascal Fortran Java ISC FPP APL PRG 
Coimbra     2 2     2    2     2 0 2 1 2 
Aveiro 1        1      2    2  1 0 1 2 
FEUP 1  1 1 1 1 1  1 1   1  1      3 3 2 2 
UM 3  3 3 3 3 3              3 3 0 0 
IST 1       1      1 1 1     1 1 0 3 
UBI 2  2        3       2   2 0 1 1 
Açores               1    1  0 0 0 2 
Independente               1 2  2   0 0 0 3 
TOTAL 5 0 3 2 3 3 2 1 2 1 2  1 1 6 2 0 2 2 1 0,6 0,5 0,5 0,875 
 

ENGENHARIA CIVIL – Créditos para as IIE 
Universidades Coimbra Aveiro FEUP UM IST UBI Açores Independente % Média Nº Disc. Sem. 

Disc.1 3 5 6 3 6 3  4 
IIE - Peso Disc.2   5       4     

T. Créd. 194 300 300 300 300 152 194 300
% IIE / Curso 1,55% 3,33% 2,00% 1,00% 2,00% 4,28% 1,55% 3,33%

2,36% 1,29 10 

 
 
 

ENGENHARIA MECÂNICA – Frequência dos temas de IIE 
Universidades ISC FPP APL Programação 

TOTAIS POR TEMA 

  CGI ac SO Internet Word F.Cálc PP BD Matlab Maple CAD Oracle Fpage HTML Algor C++ VB Pascal Fortran Java ISC FPP APL 
PR
G 

Coimbra 1              1  1  1  1 0 0 3 
Aveiro 1        1      2    2  1 0 1 2 
FEUP 2 5      6   5 6   2  2    2 1 1 3 
UM 1   1 1 1 1 1 1  1    1     1 2 4 2 2 
IST         3  1    2 3   2  0 0 2 3 
UBI 1               2  1   1 0 0 2 
ESTG               1 2     0 0 0 2 
TOTAL 5 1 0 1 1 1 1 2 3 0 3 1 0 0 6 3 2 1 3 1 0,7 0,2857 0,5714 1 
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ENGENHARIA MECÂNICA – Créditos para as IIE 

Universidades Disciplinas  Coimbra Aveiro FEUP UM IST UBI ESTG 
Média dos 
Créditos 

Nº 
Disc. Sem.

Disc.1 4 5 6 4 6 4 4 
Disc.2  5 4 4 6  4 
Disc.3   5 5 6   

IIE - Peso Disc.4   5     
TOT Créditos no Curso 300 300 300 300 300 155 239 
% IIE / Curso 1,33% 3,33% 6,50% 4,33% 6,00% 2,26% 3,35% 

3,87% 2,43 10 

 
 
  

ENGENHARIA MATERIAIS – Frequência dos temas de IIE 
Universidades ISC FPP APL Programação 

TOTAIS POR TEMA 

  CGI ac SO Internet Word F.Cálc PP BD Matlab Maple CAD Oracle Fpage HTML Algor C++ VB Pascal Fortran Java ISC FPP APL PRG 
Aveiro 1        1      2    2  1 0 1 2 
FEUP 1   1 1 1 1      1 1 2  2    2 3 0 4 
IST        1 1  1    1    1  0 1 2 2 
UNL 2  2 2     2  1  2 2 2      3 0 2 3 
UM 1  1 1 1 1 1    2          3 3 1 0 
TOTAL 4  2 3 2 2 2 1 3 0 3 0 2 2 4 0 1 0 2 0 0,8 0,6 0,8 0,8 

 
ENGENHARIA MATERIAIS – Créditos para as IIE 

Universidades   Aveiro FEUP IST UNL UM 
Disc.1 5 5 6 6 5 

Média dos 
créditos Disciplinas Semestres 

IIE - Peso Disc.2 5 6 6  4 
TOT Créditos Curso 300 300 300 300 300 
% IEE / Curso 3,33% 3,67% 4,00% 1,83% 2,67% 

3,1% 1,8 10 

 



 
176 

8 Anexo E – Universidades Brasileiras (Tabela de Texto) 
 

Engenharia Civil 

 Disciplina % S Programa/Tópicos Objectivos 

Introdução à 
Computação 
4ª (Aulas) 
1T (Trabalho) 
90 Horas 

4/44 
+ 
1/3 

1 Evolução histórica do desenvolvimento dos computadores. Componentes básicos de 
um sistema computacional. Noções básicas sobre operação de microcomputadores e 
sistemas operacionais. Introdução ao sistema operacional DOS-práticas para 
utilização do sistema. Introdução ao ambiente de desenvolvimento de programas 
Turbo Pascal 5.5. (editor, compilador e depurador de programas). Introdução à 
construção de algorítmos, estruturas básicas de programação algorítmica, construção 
de algorítmos por refinamentos sucessivos. Tradução de algorítmos para a 
linguagem Pascal. Prática de programação estruturada em Pascal. Aplicações em 
Engenharia Civil. 

Objetivos  
Familiarização com os conceitos da computação e com linguagens algoritmicas científicas, 
em especial o Pascal. Mostrar como esse conhecimento pode ser utilizado na área de 
engenharia civil. 
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Desenho 8ª 8/44   Inclui Noções de projeto por computador. 

Programacao de 
Computadores I 
30T(Teóricas) 
15P(Práticas) 

3/22 1 Computadores e ambientes de programacao. Algoritmos. A linguagem pascal. 
Estrutura de um programa. Tipos de variaveis. Comandos de atribuicao, entrada e 
saida. Operadores e expressoes. Comandos condicionais e de repeticao. Funcoes e 
procedimentos. Estruturas de dados em pascal. Manipulacao de carcateres e textos. 
Solucao de problemas diversos empascal. 

 

Programacao de 
Computadores II 

3/22 2 Recursos avancados da linguagem pascal: registros, conjuntos, apontadores e 
arquivos. Estruturas de dados mais comuns: matrizes, listas, pilhas e arvores. 
Atualizacao, busca e ordenacao em arquivos sequenciais e indexados. Tecnicos para 
decomposicao deproblemas em modulos e sua implementacao em computador. 
Backtracking e recursao. Processamento de textos. Resolucao de problemas diversos 
utilizando as tecnicas acima. 
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Desenho de 
Engenharia 

4/22 2 Inclui Computacao grafica.  
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Introdução à 
Programação I 
4T 
60 H(Horas) 

 2 Elementos de uma linguagem algorítmica. Comandos básicos da linguagem. 
Algoritmos x programas. Tipos estruturados de dados. Subprogramas. Técnicas 
básicas de programação.  
Nota: CAD é optativa 
 
 

 

Iniciação à 
Computação 

3 2 Pré-requisito : Cálculo Diferencial e Integral I  
Ementa : Conceitos básicos de computação. Algoritmos e fluxogramas. Estudo 
completo da linguagem FORTRAN. Aplicações: Noções elementares de sistemas. 
Simulação e otimização.  
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Métodos 
Computacionais 

4 3 Pré-requisito : Iniciação à Computação  
Ementa : Noções de sistemas operacionais. Estruturas de informações. Listas 
encadeadas. Pesquisa e tabelas. Meios de armazenamento de dados. Organização de 
arquivos seqüenciais, arquivos diretos e arquivos index-seqüenciais. Noções de 
simulação probabilística. Noções de otimização. Aplicações.   
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Engenharia Mecânica 
 

Disciplina % 
ects 

S Programa/Tópicos Objectivos 

INTRODUÇÃO 
À CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃO 
2ª +  2T 
90 H 

2/28 
+ 
2/2 

1 Conceitos básicos sobre computadores, algorítmos, linguagens, e programas. 
Aplicações numéricas e não numéricas. Prática de programação em linguagem 
estruturada do tipo PASCAL. 

Familiarização com os conceitos básicos dos computadores e da computação. Resolução 
algorítmica dos problemas propostos. Linguagem de máquina de computadores. 
Linguagens de programação de alto nível com aplicações numéricas e não numéricas, 
visando dar ao estudante uma visão global dos computadores e dos problemas da 
computação em geral. Uso intensivo de computadores. 

Linguagens de 
Programação 
e Aplicações 
30 H 

2/28 2 Revisão dos conceitos básicos sobre linguagem de programação, 
algoritmos e programas. Estrutura de uma linguagem de 
programação para aplicações científicas e tecnológicas: definição 
de variável, comandos de entrada e saída, estruturas de controle, 
declaração de subprogramas. Utilização de bibliotecas. Aplicações 
utilizando técnicas de programação eficiente. 

Familiarização com uma linguagem de programação de alto nível a fim de dar ao futuro 
engenheiro condições de utilizar computadores como uma ferramenta para solução de seus 
problemas científicos e tecnológicos. Ensino de técnicas de programação visando a 
otimização de programas. 
 Requisitos: Introdução à Ciência da Computação 
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Desenho 
Técnico 
Mecânico II 60 
H 

4/28 2 Inclui CAD  

Programacao de 
Computadores I 
30t 15p 

  Igual a Engª Civil  

Programacao de 
Computadores II 

  Igual a Engª Civil  
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Computação e 
cálculo numérico 

  Desenvolvimento de Algoritmos 
Estudo de linguagem de programação de alto nível 
Estudo de métodos numéricos de solução de problemas 
Desenvolvimento de programas implementando técnicas numéricas de resolução de 
problemas 
 
 

 

Iniciação à 
Computação 

3 2 Pré-requisito : Cálculo Diferencial e Integral I  
Ementa : Conceitos básicos de computação. Algoritmos e fluxogramas. Estudo 
completo da linguagem FORTRAN. Aplicações: Noções elementares de sistemas. 
Simulação e otimização.  

É igual à Engenharia Civil 
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Métodos 
Computacionais 

4 3 Pré-requisito : Iniciação à Computação  
Ementa : Noções de sistemas operacionais. Estruturas de informações. Listas 
encadeadas. Pesquisa e tabelas. Meios de armazenamento de dados. Organização de 
arquivos seqüenciais, arquivos diretos e arquivos index-seqüenciais. Noções de 
simulação probabilística. Noções de otimização. Aplicações. 

É igual à Engenharia Civil 
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Engenharia Materiais 

 Disciplina % S Programa/Tópicos Objectivos 
Programacao de 
Computadores I 
 

  Igual a civil  
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Desenho de 
Engenharia 
 
 
 
 

  Igual a civil  
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. C
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lo
s Introdução à 

Computação 
4/28 1 Noções Fundamentais: computador, sistemas operacionais, linguagem de 

programação. Algoritmos: conceitos, representação formal e desenvolvimento 
estruturado. Programas: conceito e desenvolvimento sistemático. 
 

 

U
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. 
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a Técnicas de 

Aquisição e 
Tratamento 
de Dados 

 1  
 
 

Inclui: Aplicação da informática no tratamento de dados 
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As disciplinas de formação básica dizem respeito à Matemática, Física, Química, 
Informática e Expressão Gráfica que forma a base do currículo, oferecidas nos quatro 
primeiros semestres do curso 
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9 Anexo F – Comparação dos Curricula 
 

Engª CIVIL  Engª MEC  Engª MAT 
  ISC FPP APL PRG    ISC FPP APL PRG    ISC FPP APL PRG 
AW 21% 57% 100% 50%  AW 33% 20% 93% 67%  AW 14% 29% 43% 57% 
Esp 44% 33% 44% 0%  Esp 67% 0% 22% 67%  Esp 67% 17% 17% 83% 
Por 63% 50% 50% 88%  Por 71% 29% 57% 100%  Por 80% 60% 80% 80% 

 
 

Temas Por Ramo de Engª 
  AW POR ESP 
  Civ Mec Mat Civ Mec Mat Civ Mec Mat 
PRG 50,0% 66,7% 57,1% 87,5% 100,0% 80,0% 0,0% 66,7% 83,3%
APL 100,0% 93,3% 42,9% 50,0% 57,1% 80,0% 44,4% 22,2% 16,7%
FPP 57,1% 20,0% 28,6% 50,0% 28,6% 60,0% 33,3% 0,0% 16,7%
ISC 21,4% 33,3% 14,3% 62,5% 71,4% 80,0% 44,4% 66,7% 66,7%
 

Frequência dos Temas / Ramos Engª 
  ISC FPP APL PRG 

Civil 42,8% 46,8% 64,8% 45,8%
Mecª 57,1% 16,2% 57,6% 77,8%
Mat 53,7% 35,1% 46,5% 73,5%
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Frequência dos Temas / Grupo Univ. 
  ISC FPP APL PRG 

AW 23,0% 35,2% 78,7% 57,9%
Esp 59,3% 16,7% 27,8% 50,0%
Por 71,3% 46,2% 62,4% 89,2%
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Frequência dos Temas / Ramos Engª

0,0%

50,0%

100,0%

Tem as

% Curricula

IIC

FPP

APL

PRG

IIC 42,8% 57,1% 53,7%

FPP 46,8% 16,2% 35,1%

APL 64,8% 57,6% 46,5%

4 8% 8% 3 %

Civil Mecª Mat

 

Frequência dos Temas / grupo Univ.

0,0%

50,0%

100,0%

Tem as

% Curricula

IIC

FPP

APL

PRG

IIC 23,0% 59,3% 71,3%

FPP 35,2% 16,7% 46,2%

APL 78,7% 27,8% 62,4%

9% 0 0% 89 2%

AW Esp Por

 
Frequência dos subtemas por grupo de universidades e ramos de engenharia 

Univ AW CGI AC Linux Internet Texto F.Cálc PP BD PDes Matlab Maple LabView CAD Oracle Algor C++ VB Fortran Pascal Java Assembly Robotica Fpage HTML 
Engª Civil 0,0% 0 0,0% 21,4% 50,0% 57,1% 35,7% 21,4% 0,0% 21,4% 0,0% 0,0% 85,7 0,0% 28,6% 21,4% 21,4% 7,1% 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Engª Mec 20,0% 13,3% 6,7% 13,3% 13,3% 20,0% 0,0% 6,7% 0,0% 40,0% 6,7% 6,7% 80,0 0,0% 13,3% 33,3% 0,0% 6,7% 0,0% 6,7% 13,3% 13,3% 0,0% 0,0% 
Engª Mat 0,0% 0 0,0% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 0,0% 0,0% 14,3% 14,3% 0,0% 28,6 0,0% 42,9% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Univ. Esp CGI AC SO Internet Word F.Cálc PP BD PDes Matlab Maple LabView CAD Oracle Algor C++ VB Fortran Pascal Java Assembly Robotics Fpage HTML 

Arq 11,1% 0,0% 44,4% 33,3% 22,2% 22,2% 11,1% 0,0% 22,2 0,0% 0,0% 0,0% 44,4 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Engª Ind M 66,7% 0,0% 44,4% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 11,1% 0,0% 22,2 0,0% 66,7% 44,4% 0,0% 11,1% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Engª Ind 50,0% 0,0% 33,3% 0,0% 16,7% 16,7% 0,0% 16,7% 0,0% 16,7% 16,7% 0,0% 16,7 0,0% 83,3% 33,3% 0,0% 16,7% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Univ. Por CGI AC SO Internet Word F.Cálc PP BD PDes Matlab Maple LabView CAD Oracle Algor C++ VB Fortran Pascal Java Assembly Robotics Fpage HTML 

Engª Civil 62,5% 0,0% 37,5% 25,0% 37,5% 37,5% 25,0% 12,5% 0,0% 25,0% 12,5% 0,0% 25,0 0,0% 75,0% 25,0% 0,0% 25,0% 25,0% 12,5% 0,0% 0,0% 12,5% 12,5% 

Engª Mec 71,4% 14,3% 0,0% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 28,6% 0,0% 42,9% 0,0% 0,0% 42,9 14,3% 85,7% 42,9% 28,6% 42,9% 14,3% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Engª Mat 80,0% 0,0% 40,0% 60,0% 40,0% 40,0% 40,0% 20,0% 0,0% 60,0% 0,0% 0,0% 60,0 0,0% 80,0% 0,0% 20,0% 40,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 40,0% 40,0% 

Frequência dos Sub – temas por Ramos de Engenharia para todas as universidades 
 ISC FPP APL PRG 
 CGI AC SO Internet Word F.Cálc PP BD PDes Matlab Maple LabView CAD Oracle Algor C++ VB Fortran Pascal Java Assembly Robotics Fpage HTML 

Civil 24,5 0,0 27,3 26,6 36,6 39,0 23,9 11,3 7,4 15,5 4,2 0,0 51,7 0,0 34,5 15,5 7,1 10,7 8,3 8,9 0,0 0,0 4,2 4,2 
Mecª 52,7 9,2 17,0 12,9 9,2 11,4 4,8 11,7 0,0 31,3 5,9 2,2 48,4 4,8 55,2 40,2 9,5 20,2 8,5 7,0 4,4 4,4 0,0 0,0 

Mat 43,3 0,0 24,4 24,8 23,7 23,7 18,1 12,2 0,0 30,3 10,3 0,0 35,1 0,0 68,7 20,6 6,7 18,9 5,6 0,0 0,0 0,0 13,3 13,3 

Frequência dos Sub – temas por grupos de universidades para todas as Engenharias 

 ISC FPP APL PRG 
 CGI AC SO Internet Word F.Cálc PP BD PDes Matlab Maple LabView CAD Oracle Algor C++ VB Fortran Pascal Java Assembly Robotics Fpage HTML 

AW 6,7 4,4 2,2 16,3 25,9 30,5 16,7 9,4 0,0 25,2 7,0 2,2 64,8 0,0 28,3 27,8 7,1 4,6 0,0 7,0 4,4 4,4 0,0 0,0 

Esp 42,6 0,0 40,7 14,8 13,0 13,0 3,7 5,6 7,4 9,3 9,3 0,0 27,8 0,0 50,0 25,9 0,0 9,3 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Por 71,3 4,8 25,8 33,1 30,6 30,6 26,4 20,4 0,0 42,6 4,2 0,0 42,6 4,8 80,2 22,6 16,2 36,0 13,1 8,9 0,0 0,0 17,5 17,5 
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Sub-Temas / Ramo Engenharia

0

20

40

60

Sub-Temas

%
 C

ur
ric

ul
a

Civil Mecª Mat

Civil 24,5 0,0 27,3 26,6 36,6 39,0 23,9 11,3 7,4 15,5 4,2 0,0 51,7 0,0 34,5 15,5 7,1 10,7 8,3 8,9 0,0 0,0 4,2 4,2

Mecª 52,7 9,2 17,0 12,9 9,2 11,4 4,8 11,7 0,0 31,3 5,9 2,2 48,4 4,8 55,2 40,2 9,5 20,2 8,5 7,0 4,4 4,4 0,0 0,0

Mat 43,3 0,0 24,4 24,8 23,7 23,7 18,1 12,2 0,0 30,3 10,3 0,0 35,1 0,0 68,7 20,6 6,7 18,9 5,6 0,0 0,0 0,0 13,3 13,3

CGI AC SO Internet Texto F.Cálc Apres. BD P.Des. Matlab Maple LabViewCAD Oracle Algor C++ VB Fortran Pascal Java AssembRoboticaFpage HTML

ISC FPP APL PRG

 
Sub-Temas / Grupo Universidades

0
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Sub-Temas
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AW Esp Por

AW 6,7 4,4 2,2 16,3 25,9 30,5 16,7 9,4 0,0 25,2 7,0 2,2 64,8 0,0 28,3 27,8 7,1 4,6 0,0 7,0 4,4 4,4 0,0 0,0

Esp 42,6 0,0 40,7 14,8 13,0 13,0 3,7 5,6 7,4 9,3 9,3 0,0 27,8 0,0 50,0 25,9 0,0 9,3 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Por 71,3 4,8 25,8 33,1 30,6 30,6 26,4 20,4 0,0 42,6 4,2 0,0 42,6 4,8 80,2 22,6 16,2 36,0 13,1 8,9 0,0 0,0 17,5 17,5

CGI AC SO Internet Texto F.Cálc Apres. BD P.Des. Matlab Maple LabViewCAD Oracle Algor C++ VB Fortran Pascal Java Assemb RoboticsFpage HTML

ISC FPP APL PRG

 
 

Média Creditada IIE/Curso 
  Civil Mec Mat 
AW 5,6% 6,2% 6,2% 
Por 2,4% 3,9% 3,1% 
Esp 1,7% 2,5% 2,0% 

Nº Médio de Disciplinas de IIE / Curso Engª 
  Civil Mec Mat 
AW 1,8 2,3 1,8 
Por 1,3 2,3 1,8 
Esp 1,0 1,0 1,2 



 
182 

Nº médio de  Disciplinas IIE / Curso Engenharia

1,8 2,3
1,81,3

2,3
1,81,0 1,0 1,2

N
º 

di
sc

ip
lin

as

AW

Por

Esp

AW 1,8 2,3 1,8

Por 1,3 2,3 1,8

Esp 1,0 1,0 1,2

Civil Mec Mat

 

M édia Creditada de  IIE / Curso Engenharia

%
 C

ré
di

to
s

AW

Por

Esp

AW 5,5% 6,1% 5,3%

Por 2,4% 3,9% 3,1%

Esp 1,7% 2,5% 2,0%

Civil Mec Mat

 
 

Média Creditada IIE/Curso 
  Civil Mec Mat 
AW 5,5% 6,1% 5,3% 
Por 2,4% 3,9% 3,1% 
Esp 1,7% 2,5% 2,0% 

 
 
 

 
 
 
 

Créditos relativos temas IIE  Créditos relativos temas IIE  Créditos relativos temas IIE 
Engª Civil  Engª Mec  Engª Mat 

 AW POR ESP   AW POR ESP   AW POR ESP 
ISC 0,09375 0,25 0,36364  ISC 0,151515 0,277778 0,42857  ISC 0,090909 0,266667 0,36364
FPP 0,25 0,2 0,27273  FPP 0,090909 0,111111 0  FPP 0,181818 0,2 0,09091
APL 0,4375 0,2 0,36364  APL 0,454546 0,222222 0,14286  APL 0,363636 0,266667 0,09091
PRG 0,21875 0,35 0  PRG 0,30303 0,388889 0,42857  PRG 0,363636 0,266667 0,45455
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Média Creditada dos Temas Por Ramo Engª 

  Civil Mec Mat Média 
ISC 0,57% 1,02% 0,68% 0,76%
FPP 0,77% 0,33% 0,59% 0,56%
APL 1,16% 1,33% 0,97% 1,16%
PRG 0,68% 1,48% 1,22% 1,12%
Soma 3,18% 4,16% 3,45%   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temas por grupo de Universidade 
 AW   POR   ESP   
 Civ Mec Mat Civ Mec Mat Civ Mec Mat 

PRG 1,21% 1,86% 1,91% 0,83% 1,51% 0,83% 0,00% 1,07% 0,91% 
APL 2,42% 2,79% 1,91% 0,47% 0,86% 0,83% 0,60% 0,36% 0,18% 
FPP 1,38% 0,56% 0,96% 0,47% 0,43% 0,62% 0,45% 0,00% 0,18% 
ISC 0,52% 0,93% 0,48% 0,59% 1,08% 0,83% 0,60% 1,07% 0,73% 

TOTAL 5,52% 6,13% 5,26% 2,36% 3,87% 3,10% 1,66% 2,49% 2,00%

Média Creditada dos Temas / Ramos Engª

%  M édia Créditos

ISC
FPP
APL
PRG

ISC 0,57% 1,02% 0,68%

FPP 0,77% 0,33% 0,59%

APL 1,16% 1,33% 0,97%

PRG 0,68% 1,48% 1,22%

Civil Mec Mat
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10 Anexo F1 – Disciplinas IIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta tabela Mostra-nos o n.º de disciplinas de IIE de um determinado curso assim como os temas leccionados nessas disciplinas. Por exemplo, na linha 5 dessa tabela, 
correspondente a engenharia civil e universidades AW, podemos ver um rectângulo verde e outro azul. Tratando-se de duas cores corresponde a duas disciplinas, que 
nesse caso surge por 5 vezes (Coluna N.º) e lecciona-se CAD numa disciplina e PRG noutra. Assim surgem em engenharia civil nas universidades segundo AW 5 
universidades que leccionam 2 disciplinas, uma de CAD e outra de PRG. Nota: Quando surgem várias cruzes no mesmo rectângulo significa que a mesma disciplina 
surge várias vezes durante o curso. Nessa tabela separaram-se os temas de APL uma vez que se constatou ao longo deste estudo que, na quase totalidade das situações, 
CAD aparece como disciplina autónoma  
                     

Lin Engª Civil Engª Mecª Engª Mat 
1 ISC FPP Maple Matlab CAD PRG Nº % ISC AC FPPMaple Matlab CAD PRG Nº % ISC FPP Maple Matlab CAD PRG Nº % 
2   x     x   2           x x 4           x 2 40
3   x     x x 1     x     x x 1         x x 2 40
4 x x     x   1 

40
        x x x 2           xxx 1 20

5         x x 5 50       x x x   1                 
6       xxx     1 10         x x   2 

91

         

U
ni

ve
rs

. A
W

 

7                         xxx     1 9                 

  8                                                  
9   x     x x 1 x           x 2 29 x     x   x 1 20

10   x x x   x 1 x       x   x 1 x     x   x 1 
11 x         x 1             xx 1 

29
  x       x 1 

12 x x         1 x   x     x x 1 x       x   1 
13           x 1         x x x 1 

29
      x x x 1 

80

14           x 1 

75

  x       x xx 1 14                 
15 x     x   x 1                                  

U
ni

ve
rs

. P
or

tu
gu

es
as

 

16 x       x x 1 
25

                                 
17 x x   x   1   x      x 5   x  x x x x 1
18 x x   x   1      x x  x 1     x x  x 1
19 x x   x   1                      x    x 1
20 x x      1               x     x 1

80

U
ni

v.
 E

sp
 

21                            x     x 1 20

LEGENDA 
1 disciplina 
(1 cor) 

2 disciplinas 
(2 cores) 

3 disciplinas 
(3 cores) 

4 disciplinas 
(4 cores) 
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11 Anexo G – Programas de Acreditação para as Engenharias 

EUR-ACE: Accreditation Standards and Procedures for Engineering Programmes in Europe March 8, 2005224 
 
Os programas de acreditação incluem aspectos como: 
 
A. Organisation and Membership – Inclui aspectos tais como: A.1 Institution responsible for accreditation A.2 Institutional Membership A.3 Scope of subjects covered by accreditation agency A.4 
Membership of the Accreditation Body within the Institution (if applies) (Ex: professors, engenheiros, associações laborais, governo, etc…) 
 
B. Definition of Accreditation 
 
C. Procedural Principles – São principios processuais tais como: C.1 Object of accreditation C.2 Legal status of accreditation C.3 Regular period of validity of accreditation C.4 Form of 
accreditation decision C.5 Appeal (Apelação) C.6 Initiation of accreditation process C.7 Duration of the entire accreditation process C.8 Cost of the accreditation process incl. fees for auditors C.9 Composition of audit 
team C.10 Selection of audit team C.11 Training of audit team C.12 Duration of the auditing visit C.13 Structure of the auditing visit C.14 Decision making process 
 
D. Criteria – Inclui um conjunto de critérios tais como: D.1 Type of applied standards D.2 Relevant criteria for the Assessment of an Engineering programme: Output-oriented Standards (Graduate 
Profile, General Learning Outcomes, Specific Learning Outcomes) D.2.1 Graduate profile D.2.2 General learning outcomes D.2.3 Specific learning outcomes / descriptors D.3 Relevant criteria for the Assessment of 
an Engineering programme: Input-oriented Standards D.3.1 General Information and Curriculum (Identification and Educational Goals of the Programme; Profile of the programme/degree; Duration of programme/ECTS credits; 
Teaching methods; Programme structure; Programme content; Professional contact) D.3.1.1 Identification and Educational Goals of the Programme D.3.1.2 Profile of the programme / degree D.3.1.3 Duration of programme, 
workload and ECTS credits awarded, D.3.1.4 Teaching, D.3.1.5 Programme structure Methods, D.3.1.6 Programme content, D.3.1.7 Requirements for professional contact (minimum number and duration of 
internships, etc.), D.3.2 Professors and Academic Staff (Teaching staff; Technical / support staff;Research activities of staff; Professional activities / consulting work of staff), D.3.2.1 Teaching staff (number, specialisation, 
qualifications), D.3.2.2 Technical and support staff, D.3.2.3 Research activities of staff, D.3.2.4 Professional activities and consultancy work of staff, D.3.3 Admission and Educational Standards, (Assessment of demand / 
factual demand; Admission requirements; Assessment of student performance; Student performance (drop-out rate, average grades, etc.); Graduate Employment) D.3.3.1 Assessment of demand for the programme and factual 
demand, D.3.3.2 Admission requirements, D.3.3.3 Assessment of student performance, D.3.3.4 Student performance (minimum average grades, drop-out rate, etc.), D.3.3.5 Graduate employment opportunities, D.3.4 
Quality Assurance Measures and Development (Quality assurance measures; Future development plans), D.3.4.1 Quality assurance measures, D.3.4.2 Plans for the future development of the programme, D.3.5 Institutional 
Context (General requirements (organisation, management); Cooperation with HEIs; Industry cooperation; Finances; Facilities), D.3.5.1 General requirements (organization, management, etc.), D.3.5.2 Cooperation with HEIs 
(research, training/education), D.3.5.3 Industry cooperation (research, training/education), D.3.5.4 Finances, D.3.5.5 Facilities, D.3.6 Internationalisation (Study abroad opportunities; International cooperation; Foreign 
language requirements / education; Subject-specific classes taught in foreign languages), D.3.6.1 Study abroad opportunities, D.3.6.2 International cooperation, D.3.6.3 Foreign language requirements and education, D.3.6.4 
Subject-specific classes taught in foreign languages 
 
D.3 Relevant criteria for the Assessment of an Engineering programme: Input-oriented Standards 
 
General Information and Curriculum (Identification and Educational Goals of the Programme; Profile of the programme/degree; Duration of programme/ECTS credits; Teaching methods; Programme structure; Programme content; 
Professional contact) 
Professors and Academic Staff (Teaching staff; Technical / support staff;Research activities of staff; Professional activities / consulting work of staff) 
Students (Assessment of demand / factual demand; Admission requirements; Assessment of student performance; Student performance (drop-out rate, average grades, etc.); Graduate Employment) 
QA and Development (Quality assurance measures; Future development plans) 
Institutional Context (General requirements (organisation, management); Cooperation with HEIs; Industry cooperation; Finances; Facilities) 
Internationalisation (Study abroad opportunities; International cooperation; Foreign language requirements / education; Subject-specific classes taught in foreign languages) 
 

                                                 
224 http://www.feani.org/EUR_ACE/reports_accrstand.htm > Overview : Accreditation  Procedures and Criteria for Engineering Programmes in Europe (18/05/05) 
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E. Publication Policy - E.1 Publication of Results, E.2 Publication of…,  
F. Relevance of Accreditation for Academic Mobility and the Exercise of the Profession - F.1 Relevance for academic mobility, F.2 Relevance for exercise of the profession 
Graduate profile 
France (CTI) • The essence of engineering practice consists in setting and solving often complex problems related to the design, development and use of products, systems and services. 

 
An engineer acquires knowledge and skills over a long period of studies in higher education which comprise multidisciplinary academic programmes, technological 

programmes and placements in a professional environment. Moreover, practical work is essential to develop an understanding of concrete and real life situations. 
Portugal (OE) • The Engineer in Portugal is concerned with applying the scientific areas and techniques connected with the different branches of engineering to the activities involving 

research, conception, study, planning, manufacturing, construction, production, fiscalisation and quality control, including the coordination and management of these 
activities, and others related to them. 

UK (ECUK) 
 

• Chartered Engineers are characterised by their ability to develop appropriate solutions to engineering problems, using new or existing technologies, through innovation, 
creativity and change. They might develop and apply new technologies, promote advanced designs and design methods, introduce new and more efficient production 

techniques, marketing and construction concepts, pioneer new engineering services and management methods. 
Chartered Engineers are variously engaged in technical and commercial leadership and possess effective interpersonal skills. 

• Incorporated engineers are characterised by their ability to act as exponents of today’s technology through creativity and innovation. To this end, they maintain and 
manage applications of current and developing technology, and may undertake engineering design, development, manufacture, construction and operation. Incorporated 

Engineers are variously engaged in technical and commercial management and possess effective interpersonal skills. 
General learning outcomes 
France (CTI) • The ability to derive and apply solutions from a knowledge of sciences, engineering sciences, technology and mathematics; 

• The ability to identify, formulate, analyse and solve engineering problems; 
• The ability to design a system, component or process to meet specified needs, to design and conduct experiments and to analyse and interpret data; 
• An understanding of the need for high ethical standards in the practice of engineering, including the responsibilities of the engineering profession towards people and the 
environment; 
• The ability to work effectively as an individual, in teams and in multidisciplinary settings together with the capacity to undertake lifelong learning; 
• The ability to communicate effectively with the engineering community and with society at large; • The ability to be quickly efficient 

Ireland (IEI) Chartered Engineer: Programmes must enable graduates to demonstrate: 
• The ability to derive and apply solutions from a knowledge of sciences, engineering sciences, technology and mathematics; 
• The ability to identify, formulate, analyse and solve engineering problems; 
• The ability to design a system, component or process to meet specified needs, to design and conduct experiments and to analyse and interpret data; 
• An understanding of the need for high ethical standards in the practice of engineering, including the responsibilities of the engineering profession towards people and the 
environment; 
• The ability to work effectively as an individual, in teams and in multidisciplinary settings together with the capacity to undertake lifelong learning; 
• The ability to communicate effectively with the engineering community and with society at large. 
 

Italy Bachelor level: 
• knowledge of methodological-operative aspects of mathematics and basic sciences relevant to the study programme; 
• knowledge of methodological-operative aspects of engineering sciences and associated technologies and practices relevant to the study programme; 
• knowledge of economic and management aspects of working contexts; 
• understanding of professional and ethic responsibilities and of the impact of engineering activities in the social and environmental contexts ; 
• knowledge of a foreign language at the B1 level of the European Council; 
• the ability to apply knowledge of mathematics and basic sciences to interpret and describe simple engineering problems ; 
• the ability to identify, formulate and solve simple engineering problems, using appropriate and up to date 
• methodologies and software; 
• the ability to design components and simple systems and processes to meet specified needs; 
• the ability to design and conduct simple experiments, using laboratory tools and equipments to generate valid data, 
• and to analyse and interpret data; 
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• the ability to work effectively even in multidisciplinary teams; 
• the ability to effectively communicate with colleagues and others, both with written and oral methods and using information technologies; 
• the ability to undertake lifelong learning; 
environmental contexts ; 
• knowledge of a foreign language at the B1 level of the European Council; 
• the ability to apply knowledge of mathematics and basic sciences to interpret and describe simple engineering problems ; 
• the ability to identify, formulate and solve simple engineering problems, using appropriate and up to date methodologies and software; 
• the ability to design components and simple systems and processes to meet specified needs; 
• the ability to design and conduct simple experiments, using laboratory tools and equipments to generate valid data, and to analyse and interpret data; 
• the ability to work effectively even in multidisciplinary teams; 
• the ability to effectively communicate with colleagues and others, both with written and oral methods and using information technologies; 
• the ability to undertake lifelong learning; 
 
Master level: 
• knowledge of theoretical-scientific aspects of mathematics and basic sciences relevant to the study programme; 
• knowledge of theoretical-scientific aspects of engineering sciences and associated technologies and practices relevant to the study programme; 
• the ability to apply knowledge of mathematics and basic sciences to interpret and describe complex or requiring na interdisciplinary approach engineering problems; 
• the ability to identify, formulate and solve, even in an innovative way, complex or requiring an interdisciplinary approach engineering problems; 
• the ability to design and manage complex and/or innovative systems, processes and services to meet specified needs; 
• the ability to design and conduct highly complex experiments. 
 

Portugal (OE) • Ability to reason spatially, logically and mathematically and interpret results using quantified models, founded on mathematical principles, which have been duly 
structured so that they are coherent in the sense of their permitting inferences regarding the behaviour of real systems. 
• Ability to use advanced tools relating to the calculating and processing of data so as to reduce the time necessary to obtain results and to ensure the greater reliability of 
the solutions employed. 
• Ability to identify, formulate and resolve complex problems by applying existing methodology or creating new methods to deal with Engineering problems relating to 
specific or projected situations, thereby establishing cause-effect relations, creating analogies, carrying out trials or constructing models. 
• Ability to plan and carry out simulated experiments and the consequent analysis and interpretation of the results obtained for future application to Engineering situations, 
problems and projects. 
• Social, ethical and deontological positioning adjusted in accordance with the social and human effects of engineering projects and the awareness of the responsibilities 
inherent in the practice of engineering. 

Russia 
(RAEE) 

The engineering program must demonstrate that its graduates have: 
• an ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering; 
• an ability to design and conduct experiments as well as to analyze and interpret data; 
• an ability to design a system, component, or process to meet desired needs; 
• an ability to function on multi-disciplinary teams; 
• an ability to identify, formulate, and solve engineering problems; 
• an understanding of professional and ethical responsibility; 
• an ability to communicate effectively; 
• the broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global and societal context; 
• a recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning; 
• a knowledge of contemporary issues; 
• an ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice. 

Spain 
(ANECA) 

The existence of a list of knowledge and competencies of graduates. 
• Information must be accessible and public. 
• This information is consistent with the objectives of the educational programme. 

UK (ECUK) Bachelor (Honours): Graduates with the exemplifying qualifications, irrespective of registration category or qualification level, must satisfy the following criteria: 
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• Knowledge and Understanding: they must be able to demonstrate their knowledge and understanding of essential facts, concepts, theories and principles of their 
engineering discipline, and its underpinning science and mathematics. They must have an appreciation of the wider multidisciplinary engineering context and its underlying 
principles. They must appreciate the social, environmental, ethical, economic and commercial considerations affecting the exercise of their engineering judgement. 
• Intellectual Abilities: they must be able to apply appropriate quantitative science and engineering tools to the analysis of problems. They must be able to demonstrate 
creative and innovative ability in the synthesis of solutions and in formulating designs. They must be able to comprehend the broad picture and thus work with an 
appropriate level of detail. 
• Practical skills: they must possess practical engineering skills acquired through, for example, work carried out in laboratories and workshops; in industry through 
supervised work experience; in individual and group project work; in design work; and in the development and use of computer software in design, analysis and control. 
Evidence of group working and of participation in a major project is expected. However, individual professional bodies may require particular approaches to this 
requirement. 
• General transferable skills: they must have developed transferable skills that will be of value in a wide range of situations. These are exemplified by the Qualifications 
and Curriculum Authority Higher Level Key Skills and include problem solving, communication, and working with others, as well as the effective use of general IT 
facilities and information retrieval skills. They also include planning self-learning and improving performance, as the foundation for lifelong learning/CPD. 
 
Meng: Graduates from an accredited integrated Meng degree will have the general and specific learning outcomes described here and will have some of these to enhanced 
and extended levels. Crucially, they will have the ability to integrate their knowledge and understanding of mathematics, science, computer-based methods, design, the 
economic, social and environmental context, and engineering practice to solve a substantial range of engineering problems, some of a complex nature. They will have 
acquired much of this ability through involvement in individual and group design projects, which have had a greater degree of industrial involvement than those in 
Bachelors degree programmes. The range of general learning outcomes described for graduates from Bachelors programmes will also apply to graduates from Meng 
programmes. In respect of general transferable skills, the following enhanced outcomes should be expected of Meng graduates: 
• The ability to develop, monitor and update a plan, to reflect a changing operating environment; 
• The ability to monitor and adjust a personal programme of work on an on-going basis, and to learn independently; 
• An understanding of different roles within a team, and the ability to exercise leadership; 
• The ability to learn new theories, concepts, methods etc in unfamiliar situations. 

 
Specific learning outcomes / descriptors 
Ireland (IEI) The IEI has determined that six areas of study are necessary for the education of Chartered Engineers: (a) Science and Mathematics (b) Discipline-specific technology (c) 

Information and Communication Technology (d) Design and Development (e) Engineering Practice (f) Social and Business Context. 
 
Sciences and Mathematics 
The study of the sciences provides the basic intellectual tools which engineers use to understand and harness the forces of the world. Students need to develop a good 
understanding of the sciences in general and, depending on their chosen discipline, they will study specific sciences in greater depth. This understanding forms the basis on 
which the engineering sciences of their chosen discipline will be further developed, sometimes to the boundaries of the field, within their 
programme of study. 
Engineering and science are strongly quantitative, as expressed through the language of mathematics. Engineers need to be numerate and well versed in the mathematical 
methods needed to understand the underlying sciences of their discipline. Students also need the mathematical tools to study the operation and modelling of engineering 
systems to achieve optimal design. 
The study of Sciences and Mathematics should enable the student to achieve learning outcomes such as the following: 
• To select and develop an appropriate mathematical/analytical/numerical method from a standard range to solve a particular problem; 
• To create models by deriving appropriate equations, expressions and theorems and by specifying boundary conditions and underlying assumptions; 
• To use scientific principles in the analysis and modelling of engineering systems, processes and products. 
 
(b) Discipline-specific Technology 
Technology is commonly perceived in two ways – the sum total of artefacts designed for practical purposes and the knowledge and skills associated with the structure, 
function, operation and application of practical artefacts. Engineers use science and technology (in both these forms) to create products and systems which themselves often 
constitute new technologies. It is important therefore that engineers are thoroughly versed in the technologies (usually engineering technologies) relevant to their chosen 
discipline. Examples would include: telecommunications, power systems, control systems, algorithms, data structures, manufacturing processes, highway construction 
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etc. On the skills side of technology, students will need to be able to work with the latest software/hardware and to develop the related skills in the laboratory, workshop 
and projects. 
The study of Discipline-specific Technology should enable the student to achieve learning outcomes such as the following: 
• To demonstrate mastery of the technologies relevant to the chosen discipline; 
• To select and use an appropriate technology to meet a stated need; 
• To recognise and make use of the interactions between the engineering technologies associated with other disciplines and professions. 
 
© Information and Communications Technology (ICT) 
ICT provides support throughout engineering and acts as an aid to communication. A basic knowledge of the principles of ICT is therefore required, with understanding of 
how it pervades the practice of engineering. Information Technology is essential to the exercise of the engineering activity both in the education of engineers and the 
practice of engineering. Closely linked to mathematical studies is the effective use of computer techniques. Students should be taught to use computers for the quantitative 
analysis, simulation, solution and communication of engineering problems. They should also be able to evaluate and use industry-standard software tools and numerical 
analysis packages. 
ICT also provides a valuable tool for the manipulation and presentation of engineering information. Engineers should be skilled in the use of a wide variety of 
computer-based data presentation techniques. 
The study of ICT should enable the student to achieve learning outcomes such as the following: 
• To specify the technical performance requirements of, and develop software tools and numerical packages to solve, engineering problems; 
• To develop models of engineering systems using industry-standard software tools; 
• To select and apply the most appropriate from a range of communication tools. 
 
(d) Design and Development 
Design is at the heart of engineering and is where professional engineers demonstrate their creativity and innovation. Design studies will include consideration of general 
principles of design and of techniques specific to particular engineering products and processes. Whilst it may be difficult to teach creativity itself, students should learn to 
think beyond the obvious and routine, be encouraged to try novel solutions to existing problems and be given the opportunity to meet the challenge of previously unsolved 
problems. By this means, the required awareness of the creative process may be formed. Since engineering is ultimately about practical activities, such innovation should 
include the practical testing of ideas in the laboratory or conducting research for information to develop them further. These activities should be linked to technical 
analysis and the critical evaluation of results. 
The study of Design and Development should enable the student to achieve learning outcomes such as the following: 
• To identify, classify and describe engineering systems; 
• To use engineering principles to design and develop new software based systems; 
• To take account of risk assessment and social and environmental impacts in setting constraints on a design. 
 
(e) Engineering Practice 
The success of new engineering activity is closely related to earlier experience. Engineers need to be familiar with general engineering practice and with the particular 
practices of their discipline. Principal amongst these will be the methodology of design and operational practice within their discipline. Related to this is responding to 
real life situations and day to day management of engineering projects – supervising others, dealing with technical uncertainty and having awareness of codes of practice 
and the regulatory framework. Operational practice will include knowledge of manufacturing or development processes, methods of control of engineering products and 
processes, the assessment of hazards and operational safety. Students need to be aware of the practical dimension of their work, which should be developed in projects, 
laboratories, workshops and visits to industrial or commercial installations. The study of Engineering Practice should enable the student to achieve learning outcomes such 
as the following: 
• To generate useful data using laboratory and workshop equipment; 
• To develop and promote safe systems and working practices; 
• To apply appropriate management techniques in the execution of engineering projects. 
 
(f ) Social and Business Context 
Engineering is directed to developing, providing and maintaining infrastructure, goods, systems and services for industry and the community. Programmes need to develop 
an awareness of the social and commercial context of the engineer’s work. This includes an understanding of the constraints imposed by health and safety, the environment, 
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codes of practice, politics, the law and financial viability; and the means by which the various risks may be assessed and managed. Students should be aware of the various 
methods for the assessment of quality and fitness for purpose of engineering products and systems and understand how to achieve these attributes in design and 
development. 
Programmes should develop the student’s ability to analyse, present and communicate technical information to a range of audiences. Society expects professional 
behaviour from its professional engineers and therefore within programmes, students should become familiar with the expectations and standards inherent in professional 
codes of conduct. Students should learn how to identify their own learning needs. The study of the Social and Business Context of engineering should enable the student to 
achieve learning outcomes such as the following: 
• To compare proposed solutions to engineering problems on a cost/benefit analysis basis; 
• To understand and contend with globalisation and its impacts on the marketing and manufacture of products; 
• To understand the importance of the engineer’s role in society, and the need for the highest ethical standards of practice. 
 

Portugal (OE) • The professional training of engineers should result in the development of various abilities, including the following: 
projecting forward, conceiving, planning, designing, executing, controlling, operating, managing, maintaining, communicating, leading, innovating, experimenting, 
fiscalising and auditing. These capacities, along with the associated ethically and deontologically correct conduct, are necessary to fully exercise the profession, and are 
practically realised in acts of engineering in the various areas of activity. In exercising his/her profession, the engineer must be particularly concerned with the well-being of 
people and goods, with the preservation of the environment and with the rational use of natural resources in the agronomic, environmental, civil, electro-technics, 
geographical, informatics, materials, mechanic, mining, naval, chemical, and forest areas. 

UK (ECUK) Bachelor (Honours): 
 
Underpinning science and mathematics, and associated engineering disciplines, as defined by the relevant engineering institution: 
• Knowledge and understanding of scientific principles and methodology necessary to underpin their education in their engineering discipline, to enable appreciation of its 
scientific and engineering context, and to support their understanding of historical, current, and future developments and technologies; 
• Knowledge and understanding of mathematical principles necessary to underpin their education in their engineering discipline and to enable them to apply mathematical 
methods, tools and notations proficiently in the analysis and solution of engineering problems; 
• Ability to apply and integrate knowledge and understanding of other engineering disciplines to support study of their mown engineering discipline. 
 
(b) Engineering Analysis 
• Understanding of engineering principles and the ability to apply them to analyse key engineering processes; 
• Ability to identify, classify and describe the performance of systems and components through the use of analytical methods and modelling techniques; 
• Ability to apply quantitative methods and computer software relevant to their engineering discipline, in order to solve engineering problems; 
• Understanding of and ability to apply a systems approach to engineering problems. 
 
© Design 
Design is the creation and development of an economically viable product, process or system to meet a defined need. It involves significant technical and intellectual 
challenges and can be used to integrate all engineering understanding, knowledge and skills to the solution of real problems. Graduates will therefore need the knowledge, 
understanding and skills to: 
• Investigate and define a problem and identify constraints including environmental and sustainability limitations, health and safety and risk assessment issues; 
• Understand customer and user needs and the importance of considerations such as aesthetics; 
• Identify and manage cost drivers; 
• Use creativity to establish innovative solutions; 
• Ensure fitness for purpose for all aspects of the problem including production, operation, maintenance and disposal; 
• Manage the design process and evaluate outcomes. 
 
(d) Economic, social, and environmental context 
• Knowledge and understanding of commercial and economic context of engineering processes; 
• Knowledge of management techniques which may be used to achieve engineering objectives within that context; 
• Understanding of the requirement for engineering activities to promote sustainable development; 
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• Awareness of the framework of relevant legal requirements governing engineering activities, including personnel, health, safety, and risk (including environmental risk) 
issues; 
• Understanding of the need for a high level of professional and ethical conduct in engineering. 
 
(e) Engineering Practice 
Practical application of engineering skills, combining theory and experience, and use of other relevant knowledge and skills. This can include: 
• Knowledge of characteristics of particular materials, equipment, processes, or products; 
• Workshop and laboratory skills; 
• Understanding of contexts in which engineering knowledge can be applied (e.g. operations and management, technology development, etc); 
• Understanding use of technical literature and other information sources; 
• Awareness of nature of intellectual property and contractual issues; 
• Understanding of appropriate codes of practice and industry standards; 
• Awareness of quality issues; 
• Ability to work with technical uncertainty. 
 
Meng: 
In respect of the specific learning outcomes, Meng graduates will also be characterised by some or all of the following (the balance will vary according to the nature and 
aims of each programme): 
 
Underpinning science and mathematics, etc. 
• a comprehensive understanding of the scientific principles of own specialisation and related disciplines; n na awareness of developing technologies related to own 
specialisation; 
• a comprehensive knowledge and understanding of mathematical and computer models relevant to the engineering discipline, and an appreciation of their limitations; 
• an understanding of concepts from a range of areas including some outside engineering, and the ability to apply them effectively in engineering projects. 
 
(b) Engineering Analysis 
• Ability to use fundamental knowledge to investigate new and emerging technologies; 
• Ability to apply mathematical and computer-based models for solving problems in engineering, and the ability to assess the limitations of particular cases; • Ability to 
extract data pertinent to an unfamiliar problem, and apply in its solution using computer based engineering 
tools when appropriate. 
 
© Design 
• Wide knowledge and comprehensive understanding of design processes and methodologies and the ability to apply and adapt them in unfamiliar situations; 
• Ability to generate an innovative design for products, systems, components or processes to fulfil new needs. 
 
(d) Economic, social and environmental context 
• Extensive knowledge and understanding of management and business practices, and their limitations, and how these may be applied appropriately; 
• The ability to make general evaluations of commercial risks through some understanding of the basis of such risks. 
 
(e) Engineering Practice 
• A thorough understanding of current practice and its limitations, and some appreciation of likely new developments; 
• Extensive knowledge and understanding of a wide range of engineering materials and components; 
• Ability to apply engineering techniques taking account of a range of commercial and industrial constraints. 
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Teaching methods 
France (CTI) Teaching, organized in modules and in semesters, includes lectures, tutorials, practical/laboratory work and projects. In order to encourage autonomy in students, project 

based learning is recommended. An efficient curriculum organization must also include a reasonable use of ICT. 
Germany 
(ASIIN) 

Teaching methods include lectures, tutorials, practical or laboratory work and projects. Project-based learning is recommended in order to encourage autonomy in students. 
• The didactic concept must be in line with the aims and objectives of the programme. 
• The teaching methods must correspond to the didactic concept. 

 
Programme structure 
Ireland (IEI) In Ireland there are many engineering programmes throughout the HEI sector and the structure varies from institution to institution and even within different institutions. 

However, the structure of all four year programmes have a high content of: 
• mathematics/science, 
• relevant technology and design, 
• ICT 
• business subjects. 
• In general for a four year engineering programme approximately 60% of the first year is devoted to mathematics and 
science this tapering off to 10% in the fourth year. Math/science comprises approximately 30% of any B. Eng 
programme over the four years, Technology/Design/Development contributes approximately 45% of the programme 
while ICT about 15% and Business/Social 10% respectively. 
• Many programmes now have a work placement of 15 to 30 weeks which includes the summer of 2nd or 3rd year. 

 
Programme content 
Italy • Programme areas which must be present in every study programme: 

• mathematics and basic sciences; 
• design; 
• discipline-specific technology and engineering practice; 
• working context; 
• information technology 

 
Teaching staff (number, specialisation, qualifications) 
France (CTI) • 20 % from the industry 

• Scientifical, academic, industrial references. 
• Homogeneity of staff, specialities in adequation to academic project of the institution. 
• In sufficient number, and specially doctors and engineers. 

 
Research activities of staff 
Ireland (IEI) • Professors in engineering programmes (Chartered Engineer) should be involved in research work as evidenced by participation in national and international conferences 

and publishing in refereed journals. 
Rússia 
(RAEE) 

• Active involvement of all faculty members in scholarly research, design and methodological works as evidenced by at least two publications, reports on scientific research 
and methodology activities, participation in scientific conferences per year is required. 

 
Research activities of staff 
Portugal (OE) • Registering of patents which could be commercialised. 

• Occupying senior or consultant positions in organisations associated with the practice of engineering. Experience of heading or coordinating work and project groups. 
Experience in business management. Experience in practising engineering (essential for the teachers of engineering science programmes and specialist subjects) 

 
Admission requirements 
UK (ECUK) • There are three quality assurance mechanisms in UK universities: 
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• Each teaching department has a quality assurance procedure, including a teaching committee, feedback from students, and a staff-student committee. 
• An external examiner is appointed for each programme to scrutinise every year all aspects of the examinations, and to write a report for the university 
• The Quality Assurance Agency (QAA) is the statutory agency responsible for assessing the quality of all aspects of universities; it provides published reports on the 
quality assurance procedures of each university. 
• The accreditation panel will have access to the reports and minutes of all three mechanisms, and will have a meeting with a representative group of students. 

 
Plans for the future development of the programme 
France (CTI) • Quality assessment 

• Internal and external evaluation 
• Adequation to need and pedagogical project of the institution 

 
General requirements (organization, management, etc.) 
Portugal (OE) • The image of the educational establishment, its management team and the degree programme: the educational establishment enjoys a prestigious place within Higher 

Education, with the individuals who make up its management team and advisory council having a public image of good repute and competence along with their commitment 
to the educational project. 
• An efficient management team as regards the coordination of the teaching staff. 
• Connection of students to the educational institution, including Alumni Associations, and who participate in general activities and events important to the life of the 
Institution. 
• Applications by former students to Masters and Postgraduate programmes run by the institution 

 
Facilities 
Hungary 
(HAC) 
 

• Institutions must provide the basic infrastructure necessary for their degree programmes on an ongoing basis (proportionate to the time the programme is running) as 
follows: 
• a site corresponding to the current number of students (classrooms, laboratories, staff rooms) for students, teaching staff and support staff, corresponding to the 
requirements of education; 
• training tools for the entire cycle; 
• operation of the organisational and administrative structure supporting education. 
• A department-, faculty- or university-level library where the major periodicals of the given discipline or interdisciplinary area are available or electronically accessible. 
The library’s textbook holdings have to include the books listed in the proposed literature of subject syllabi. 
• An IT network offering state-of-the art services accessible to students in a regular and organised manner. 
• Research, design and measurement facilities supporting the development of diplomas and theses. 
• Infrastructure and training sites for practical education. 

Portugal (OE) • Facilities for teaching activities: The number and size of classrooms and amphitheatres should correspond to needs. The equipment and size of the student laboratories 
should match the number of students using them at any one time. 
• State of the benches and equipment. The existence of maintenance procedures so as to ensure their suitable use. The existence of safety measures, such as procedures to be 
adopted in the event of an emergency must be specified. Suitable storage of materials and dangerous, explosive or inflammable material. 
• Functioning of libraries: Space available in the libraries provided for student access. Means for searching and duplication of documents. Suitable size for the storage of the 
documents which are housed in them. Documentation available in the libraries which is sufficient, up-to-date and easily accessible by Teachers and Students. 
• Computer Equipment: Provision of sufficient equipment to enable simultaneous use by students. Suitable provisions for updating and conditions of use. Management of 
these resources by the HEI or by the students. Provision of different types of software with various applications within each of the degree programme areas. The same 
software version installed as used in demonstrations during lectures. Manuals made available alongside the equipment and in sufficient numbers. 
• Ancillary Facilities: Provision of ancillary facilities for the students and teaching staff (Canteen, Stationers, Study Rooms, Meeting Rooms, etc.). Comfortable conditions 
and access to the working facilities by the teachers. Comfortable conditions and access to the working facilities by technical support and administrative staff. 

 
Publication of Results 
Ireland (IEI) • Yes: Subsequent to assessment having passed through the Accreditation Board and the Executive of the IEI the report is available for general perusal at the office of the 

IEI and it is also available in the HEI. The results of an accreditation process are also published on the IEI web site in a standardised format (institution, programme title, 
end date of accreditation). 
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ABET 
 
 
http://www.abet.org/images/Criteria/E001%2005-06%20EAC%20Criteria%2011-17-04.pdf  
www.abet.org > Engineering Accreditation > Information for Programs and Institutions > Criteria > 2005-06 Engineering Criteria  
CRITERIA FOR ACCREDITING ENGINEERING PROGRAMS  
Effective for Evaluations During the 2005-2006 Accreditation Cycle  
Incorporates all changes approved by the ABET Board of Directors – November 1, 2004 
 
Criteria for Accrediting Engineering Programs  
Effective for Evaluations during the 2005-2006 Accreditation Cycle  
 
These criteria are intended to assure quality and to foster the systematic pursuit of improvement in the quality of engineering education that satisfies the needs of constituencies in a dynamic and 
competitive environment. It is the responsibility of the institution seeking accreditation of an engineering program to demonstrate clearly that the program meets the following criteria.  
 
GENERAL CRITERIA FOR BASIC LEVEL PROGRAMS  
Criterion 3. Program Outcomes and Assessment  
(k) an ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice. 
 
Criterion 6. Facilities  
Classrooms, laboratories, and associated equipment must be adequate to accomplish the program objectives and provide an atmosphere conducive to learning. Appropriate facilities must be 
available to foster faculty-student interaction and to create a climate that encourages professional development and professional activities. Programs must provide opportunities for students to 
learn the use of modern engineering tools. Computing and information infrastructures must be in place to support the scholarly activities of the students and faculty and the educational objectives 
of the program and institution.  
 
 
PROGRAM CRITERIA FOR ENGINEERING MECHANICS AND SIMILARLY NAMED ENGINEERING PROGRAMS  
Lead Society: American Society of Mechanical Engineers  
1. Curriculum  
The program must demonstrate that graduates have the ability to use mathematical and computational techniques to analyze, model, and design physical systems consisting of solid and fluid 
components under steady state and transient conditions. 
 
 
PROGRAM CRITERIA FOR MATERIALS1, METALLURGICAL2, AND SIMILARLY NAMED ENGINEERING PROGRAMS 
Lead Society: Minerals, Metals & Materials Society 
1Cooperating Societies for Materials Engineering Programs: National Institute of Ceramics Engineers, American Institute of Chemical Engineers, and American Society of Mechanical Engineers 
2Cooperating Society for Metallurgical Engineering Programs: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration 
 
1. Curriculum  
The program must demonstrate that graduates have: the ability to apply advanced science (such as chemistry and physics) and engineering principles to materials systems implied by the program 
modifier, e.g., ceramics, metals, polymers, composite materials, etc.; an integrated understanding of the scientific and engineering principles underlying the four major elements of the field: 
structure, properties, processing, and performance related to material systems appropriate to the field; the ability to apply and integrate knowledge from each of the above four elements of the field 
to solve materials selection and design problems; the ability to utilize experimental, statistical and computational methods consistent with the goals of the program. 
 
PROGRAM CRITERIA FOR CIVIL AND SIMILARLY NAMED ENGINEERING PROGRAMS 
Lead Society: American Society of Civil Engineers 
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1. Curriculum  
The program must demonstrate that graduates have: proficiency in mathematics through differential equations, probability and statistics, calculus-based physics, and general chemistry; proficiency 
in a minimum of four (4) recognized major civil engineering areas; the ability to conduct laboratory experiments and to critically analyze and interpret data in more than one of the recognized 
major civil engineering areas; the ability to perform civil engineering design by means of design experiences integrated throughout the professional component of the curriculum; and an 
understanding of professional practice issues such as: procurement of work, bidding versus quality-based selection processes, how the design professionals and the construction professions 
interact to construct a project, the importance of professional licensure and continuing education, and/or other professional practice issues. 
 
U.S. Department of Labor Bureau of Labor Statistics 
http://www.dol.gov/  
Occupational Outlook Handbook 
 
Engineers 
 
SIGNIFICANT POINTS 
… 
Continuing education is critical to keep abreast of the latest technology. 
… 
 
NATURE OF THE WORK 
… 
Engineers use computers to produce and analyze designs; to simulate and test how a machine, structure, or system operates; and to generate specifications for parts. Using the Internet or related 
communications systems, engineers can collaborate on designs with other engineers around the country or even abroad. Many engineers also use computers to monitor product quality and control 
process efficiency. They spend a great deal of time writing reports and consulting with other engineers, as complex projects often require an interdisciplinary team of engineers. Supervisory 
engineers are responsible for major components or entire projects. 
 
TRAINING, OTHER QUALIFICATIONS, AND ADVANCEMENT 
… 
Admissions requirements for undergraduate engineering schools include a solid background in mathematics (algebra, geometry, trigonometry, and calculus) and science (biology, chemistry, and 
physics), and courses in English, social studies, humanities, and computer and information technology… 
 
JOB OUTLOOK 
… 
Competitive pressures and advancing technology will force companies to improve and update product designs and to optimize their manufacturing processes. Employers will rely on engineers to 
further increase productivity, as investment in plant and equipment increases to expand output of goods and services. New computer and communications systems have improved the design 
process, enabling engineers to produce and analyze various product designs much more rapidly than in the past and to collaborate on designs with other engineers throughout the world. Despite 
these widespread applications, computer technology is not expected to limit employment opportunities. Finally, additional engineers will be needed to improve or build new roads, bridges, water 
and pollution control systems, and other public facilities. 
… 
 
Civil Engineers 
 
Materials Engineers 
 
NATURE OF THE WORK 
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Materials engineers are involved in the extraction, development, processing, and testing of the materials used to create a diversity of products, from computer chips and television screens to golf 
clubs and snow skis. They work with metals, ceramics, plastics, semiconductors, and combinations of materials called composites to create new materials that meet certain mechanical, electrical, 
and chemical requirements. They also are involved in selecting materials for new applications.  
 
For example, materials engineers have developed the ability to create and then study materials at an atomic level using advanced processes to replicate the characteristics of materials and their 
components with computers… 
 
EMPLOYMENT 
Materials engineers held about 24,000 jobs in 2002. Because materials are building blocks for other goods, materials engineers are widely distributed among manufacturing industries. In fact, 68 
percent of materials engineers worked in manufacturing industries, primarily computer and electronic products, transportation equipment, fabricated metal products, primary metal production, 
and machinery manufacturing. They also worked in services industries such as professional, scientific, and technical services. Most remaining materials engineers worked for Federal and State 
governments. 
 
Mechanical Engineers 
 
NATURE OF THE WORK 
… 
Computers assist mechanical engineers by accurately and efficiently performing computations, and by permitting the modeling and simulation of new designs as well as facilitating changes to 
existing designs. Computer-Aided Design (CAD) and Computer-Aided Manufacturing (CAM) are used for design data processing and for turning the design into a product. 
… 
EMPLOYMENT 
Mechanical engineers held about 215,000 jobs in 2002. More than half of the jobs were in manufacturing—mostly in machinery, transportation equipment, computer and electronic products, and 
fabricated metal products manufacturing industries. Architectural, engineering, and related services, and the Federal Government provided many of the remaining jobs. 
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12 Anexo G1 – Resumo de Anexo G 
Seguem-se exemplos de programas de acreditação (Resumo de AnexoG) para as TI: 
 
E N G I N E E R I N G C O U N C I L U K – UK - http://www.ukspec.org.uk/Output_Standards/Accreditation_HE_Progs.pdf - páginas 10,11 
Standard for Professional Engineering Competence -  The Accreditation of Higher Education Programmes - regulating the engineering 
profession –- May 2004  
 

General Learning Outcomes  
Intellectual Abilities: they must be able to apply appropriate quantitative scienceand engineering tools to the analysis of problems. … 
Practical skills: they must possess practical engineering skills acquired through, for example, work carried out in laboratories and workshops; 
in industry through supervised work experience; in individual and group Project work; in design work; and in the development and use of 
computer software in design, analysis and control. Evidence of group working and of participation in a major Project is expected. However, 
individual professional bodies may require particular approaches to this requirement. 
General transferable skills: they must have developed transferable skills that will be of value in a wide range of situations. These are 
exemplified by the Qualifications and Curriculum Authority Higher Level Key Skills and include problem solving, communication, and 
working with others, as well as the effective use of general IT facilities and information retrieval skills. They also include planning self-
learning and improving performance, as the foundation for lifelong learning/CPD. 
Specific Learning Outcomes in Engineering 
Engineering Analysis: Ability to apply quantitative methods and computer software relevant to their engineering discipline, in order to solve 
engineering problems. 

 
IEI - Institution of Engineers of Ireland - Through the Institution of Civil Engineers of Ireland - 
http://www.iei.ie/uploads/common/files/IEI%20AccredCriteria.pdf  
Accreditation Criteria for Engineering Education Programmes - November 2003 PETER LANGFORD, Chartered Engineer, PRESIDENT 2003 
- 2004 
designed to meet the Educational Standard Required for Registration of Chartered Engineers Associate Engineers Engineering Technicians 
 

Part 1: EDUCATIONAL STANDARD REQUIRED FOR REGISTRATION OF CHARTERED ENGINEERS – 
páginas 12,13 e 14 
 

1.5 Programme Outcomes 
The Institution specifies the following programme outcomes which apply to all engineering programmes aimed at satisfying the educational 
standard for the title of Chartered Engineer. Programmes must enable graduates to demonstrate: 
(a) The ability to derive and apply solutions from a knowledge of sciences, engineering sciences, technology and mathematics; 
(b) The ability to identify, formulate, analyse and solve engineering problems; 
(c) The ability to design a system, component or process to meet specified needs, to design and conduct experiments and to analyse and 
interpret data; 
(d) An understanding of the need for high ethical standards in the practice of engineering, including the responsibilities of the engineering 
profession towards people and the environment; 
(e) The ability to work effectively as an individual, in teams and in multidisciplinary settings together with the capacity to undertake 
lifelong learning; 
(f ) The ability to communicate effectively with the engineering community and with society at large. 
1.6 Programme Area Descriptors 
1.6.1 The Institution has determined that the study of six programme areas is necessary if engineering graduates… These programme areas are: 
• Sciences and Mathematics 
• Discipline-specific Technology 
• Information and Communications Technology 
• Design and Development 
• Engineering Practice 
• Social and Business Context 
 

Discipline-specific Technology 
 

Engineers use science and technology (in both these forms) to create products and systems which themselves often constitute new technologies. 
It is important therefore that engineers are thoroughly versed in the technologies (usually engineering technologies) relevant to their chosen 
discipline. Examples would include: telecommunications, power systems, control systems, algorithms, data structures, manufacturing 
processes, highway construction etc. On the skills side of technology, students will need to be able to work with the latest software/hardware 
and to develop the related skills in the laboratory, workshop and projects. The study of Discipline-specific Technology should enable the 
student to achieve learning outcomes such as the following: 
(i) To demonstrate mastery of the technologies relevant to the chosen discipline; 
(ii) To select and use an appropriate technology to meet a stated need; 
(iii) To recognise and make use of the interactions between the engineering technologies associated with other disciplines and professions. 
 

Information and Communications Technology (ICT) 
 

Closely linked to mathematical studies is the effective use of computer techniques. Students should be taught to use computers for the 
quantitative analysis, simulation, solution and communication of engineering problems. They should also be able to evaluate and use industry-
standard software tools and numerical analysis packages. 
ICT also provides a valuable tool for the manipulation and presentation of engineering information. Engineers should be skilled in the use of 
a wide variety of computer-based data presentation techniques. 
The study of ICT should enable the student to achieve learning outcomes such as the following: 
(i) To specify the technical performance requirements of, and develop software tools and numerical packages to solve, engineering problems; 
(ii) To develop models of engineering systems using industry-standard software tools; 
(iii) To select and apply the most appropriate from a range of communication tools. 
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Commission des titres d’ingénieur - References and Orientations - Plenary session of 2 July 2003 - Part 1 : References and orientations - 
Chapter 1 : Engineering, profession and education 
http://www.feani.org/ > Accreditation >National Accreditation Systems> France (CTI)> CTI References and Orientations (issue 2004) 
 

1.1 What  functions for an engineer? 
    The essence of engineering practice consists in setting and solving often complex problems related to the design, development and use of 
products, systems and services. To do this, an engineer requires technical, economic, social and human knowledge built on a sound 
scientific culture. 
1.2 What philosophy for engineering education ? 
He/She may also have obtained validation of knowledge and competences gained  through experience 
1.3 Programme 
1.3.1 Content 
The programme must contain : 
3. thorough training in engineering methods including project management, mastery of complex systems and computer sciences. At a time when 
computer sciences are modifying professions and social organization, engineering education should not be limited to the command of one tool 
or to a purely numerical approach to problems. The study of computer sciences therefore must include not only knowledge of the concepts of 
this discipline but also enable the engineer to take part in the elaboration and implementation of a computerisation project. (appendix 12). 
4. a concrete approach to information technology and communication, 
 

Appendix 12 : Computer engineering 
For the CTI, an engineer who is not a specialist in computer sciences should be able to function as project manager. He does not therefore 
need to “know how to do something” but rather “how to have something done” (know how to choose or have someone develop a computer 
tool) to have sufficient knowledge to understand the use of computer tools in an industrial context.  
We have listed below, in order of priority, what a non specialist in computer sciences needs to know about the discipline.  
Theme 1 : to have a good knowledge of the tools available on the market 
At a time when computer sciences are modifying professions and social organization, engineering education should not be limited to the 
command of one tool or to a purely numerical approach to problems. The study of computer sciences therefore must include not only 
knowledge of the concepts of this discipline but also enable the engineer to take part in the elaboration and implementation of a computerization 
project 
An engineer must thus : 
- know about the concepts underlying computer tools, 
- be able to critically assess existing products (quality assurance of these products, standards to be respected, assessment criteria, product 
testing, benchmarks), 
- understand their use in an industrial context (management of a computerization project, new work methods resulting from these tools, main 
problems incurred by their  use).  
Theme 2 : to be able to manage the development of tools not yet available on the market  
It is not always possible to find a tool adapted to the specific needs of certain companies. An engineer, when managing a computerization 
project, must know how to have a tool modified, adapted or completed according to the company’s needs.  
The remarks made for theme 1 also apply to this second theme. Additional constraints for an engineer are that he/she must :  
- be able to manage the writing of specifications for the project, 
- be able to communicate with the computer services (internal and external) responsible for development (this requires a minimum of 
knowledge, concepts and vocabulary), 
- be able to assess the development critically (define quality criteria), 
- know how to manage the maintainability of the application. 
Theme 3 : Concepts and manipulation of data bases 
Today, all engineers manipulate data bases. They therefore need to know :  
- data base concepts (data modelling, entity-relationship models, information systems modelling), 
- data base design process (it is not the work of an engineer to construct the data base or programme in Access but he/she should know the steps 
in DB design), 
- concepts and manipulation of a query language (SQL). 
Theme 4 : Algorithm conception and programming 
A non specialist engineer is not expected to develop a computer code but must know the general principles of programming and different 
problem solving methods : priority must be given therefore to algorithmic conception.  
Remarks : 
- office software must not be considered as computer science, 
- knowledge of hardware, operating systems and networks can be considered as being part of the computer science culture  

 
Criteria for Accrediting Engineering Programs - Effective for Evaluations during the 2005-2006 Accreditation Cycle - November 1, 2004 
www.abet.org > Engineering Accreditation > Information for Programs and Institutions > Criteria > 2005-06 Engineering Criteria = 
http://www.abet.org/images/Criteria/E001%2005-06%20EAC%20Criteria%2011-17-04.pdf páginas 5,6 
 

These criteria are intended to assure quality and to foster the systematic pursuit of improvement in the quality of engineering 
education that satisfies the needs of constituencies in a dynamic and competitive environment. It is the responsibility of the 
institution seeking accreditation of an engineering program to demonstrate clearly that the program meets the following criteria.  
ABET - Criterion 3. Program Outcomes and Assessment 
Engineering programs must demonstrate that their graduates have: 
(a) an ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering 
(b) an ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data 
(c) an ability to design a system, component, or process to meet desired needs 
(d) an ability to function on multi-disciplinary teams 
(e) an ability to identify, formulate, and solve engineering problems 
(f) an understanding of professional and ethical responsibility 
(g) an ability to communicate effectively 
(h) the broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global 
and societal context 
(i) a recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning 
(j) a knowledge of contemporary issues 
(k) an ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice. 
Criterion 6. Facilities  
Classrooms, laboratories, and associated equipment must be adequate to accomplish the program objectives and provide an 
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atmosphere conducive to learning. Appropriate facilities must be available to foster faculty-student interaction and to create a 
climate that encourages professional development and professional activities. Programs must provide opportunities for students 
to learn the use of modern engineering tools. Computing and information infrastructures must be in place to support the 
scholarly activities of the students and faculty and the educational objectives of the program and institution.  
 

PROGRAM CRITERIA FOR ENGINEERING MECHANICS AND SIMILARLY NAMED ENGINEERING PROGRAMS 
Curriculum  
The program must demonstrate that graduates have the ability to use mathematical and computational techniques to analyze, model, and 
design physical systems consisting of solid and fluid components under steady state and transient conditions. 
MATERIALS, METALLURGICAL, AND SIMILARLY NAMED ENGINEERING PROGRAMS 
Curriculum  
The program must demonstrate that graduates have: the ability to apply advanced science (such as chemistry and physics) and engineering 
principles to materials systems implied by the program modifier, e.g., ceramics, metals, polymers, composite materials, etc.; an integrated 
understanding of the scientific and engineering principles underlying the four major elements of the field: structure, properties, processing, and 
performance related to material systems appropriate to the field; the ability to apply and integrate knowledge from each of the above four 
elements of the field to solve materials selection and design problems; the ability to utilize experimental, statistical and computational 
methods consistent with the goals of the program. 
CIVIL AND SIMILARLY NAMED ENGINEERING PROGRAMS 
Curriculum  
The program must demonstrate that graduates have: proficiency in mathematics through differential equations, probability and statistics, 
calculus-based physics, and general chemistry; proficiency in a minimum of four (4) recognized major civil engineering areas; the ability to 
conduct laboratory experiments and to critically analyze and interpret data in more than one of the recognized major civil engineering areas; the 
ability to perform civil engineering design by means of design experiences integrated throughout the professional component of the curriculum; 
and an understanding of professional practice issues such as: procurement of work, bidding versus quality-based selection processes, how the 
design professionals and the construction professions interact to construct a project, the importance of professional licensure and continuing 
education, and/or other professional practice issues 
 
http://www.feani.org/ > Germany > ASIIN Requirements > Requirements And Procedural Principles For The Accreditation Of Bachelor`S 
And Master`S Study Programs 
Guiding principles and educational aims - Engineers, (natural) scientists and computer scientists are chiefly active in an international, 
interdisciplinary and highly competitive environment in which people, technology, companies and society interact… 
REQUIREMENTS AND PROCEDURAL PRINCIPLES A more application-oriented study program imparts transferable knowledge in connection 
with professionally-relevant key qualifications…. 
 

Field Specific Criteria  
These subject-specific supplementary notes are only valid in conjunction with the recommendations of the ASIIN Accreditation Commission 
Mechanical engineering 
Basics of Mathematics & Natural Sciences 
Mathematics, chemistry, physics (incl. practical), informatics (incl. practical) 
Basics of Engineering 
Engineering mechanics/machine dynamics/oscillation engineering, fluid mechanics, technical thermodynamics, electrical engineering & 
electronics (incl. practical), materials engineering (incl. practical), measuring and control engineering (incl. practical), basic optional subject 
(technical physics, technical informatics, etc.) 
Engineering applications 
Machine theory, design/product development, manufacturing/ production technology 
Non-technical interdisciplinary subjects 
Orientation course, economics-related subject, non-technical options, seminar 
 
Specialization, options 
According to chosen foundation course 
Civil Engineering 
Basics of mathematics and natural sciences 
Subject-specific basics 
Subject-specific specialization - civil engineering 
a) Basics and methods 
b) Applications – Ex: computer applications in civil engineering, 
Subject-specific specialization - surveying/geoinformatics 
Interdisciplinary subjects 
Final project and/or final dissertation 
Materials 
Solid-state physics  
Basics of materials science 
Materials analysis 
Simulation 
Materials technology 
Damage diagnostics 
 
Neste âmbito será importante também referir que as recomendações da EurEta (European 
Higher Engineering and Technical Professionals Association) para as TI nas engenharias num 
estudo intitulado: EurEta - the common platform for the engineering profession225 enuncia: 
In general engineers should be able to demonstrate the following abilities:  
- Abilitie: The use of relevant information and communications technologies (ICT) in all 
aspects of their work.  
- Competence: To apply a combination of general or specialist engineering knowledge and 
understanding to current and emerging technologies.  

                                                 
225 http://www.eureta.org/html/startseite.htm > Documentation > Engineering profession 
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13 Anexo H – Sistemas de Ensino 

SISTEMA DE ENSINO AMERICANO226 
 
 
 
 
Cursos de Graduação – “Undergraduate” 
 

 Bacharel Degree – São necessários o equivalente a quatro anos para obter este grau, 
embora alguns estudantes possam obtê-lo em menos tempo e outros precisarão de mais tempo. 

 Associate Degree – São necessários o equivalente a dois anos para obter este grau e 
corresponde aos dois primeiros anos de Bacharel Degree. Pode ser terminal ou permite 
continuar os estudos 
 
Por outro lado os cursos obtidos nos dois primeiros anos são conhecidos como: “lower division 
courses” e os dois seguintes como: “upper division courses”. As escolas usualmente catalogam 
os cursos como se seguem: 
 
100 – 199 Freshman 
200 – 299 Sophomore 
300 – 399 Junior 
400 – 499 Senior 
 
Cursos de Pós Graduação – “Graduate” 
 

 master's degree  
The master of arts (M.A.) – usualmente concedido nas artes tradicionais, ciências humanas e 
humanidades 
and master of science (M.S.) – inclui também as engenharias, a agricultura e cursos de natureza 
técnica. 
 

 doctoral degree - Ph.D. (doctor of philosophy) 
PhD (doctor of philosophy) é o titulo mais comum concedido para uma determinada área de 
estudo. Outros títulos são, para áreas profissionais, tal como a educação (Ed.D. or doctor of 
education) e para a administração (D.B.A. or doctor of business administration). 
 

SISTEMA DE ENSINO INGLÊS 
 
As diferentes qualificações de engenharia no sistema inglês prevêm: (ECuk, 2003) 
 

 Chartered Engineer - an accredited Bachelors degree with honours in engineering or 
technology, plus either an appropriate Masters degree or appropriate further learning to Masters 
level or an accredited MEng degree. 
 

 Incorporated Engineer - an accredited Bachelors degree in engineering or technology, or 
a Higher National Certificate or Diploma or Foundation Degree in engineering or technology, 
plus further learning to Bachelors level. 
 

 Engineering Technician - a National Certificate or National Diploma in Engineering or 
Construction and the Built Environment or one of a range of other qualifications listed in full in 
UK-SPEC. 
 
 
Na Inglaterra prevalece actualmente o grau MEng (Master of Engineering, 4 anos) como o 
1º grau nos cursos de Engenharia, embora em muitas Universidades exista também o 

                                                 
226 Informação Obtida de: Site governamental americano onde explica o sistema de ensino superior americano 
http://www.educationusa.state.gov/ - U.S. Department of State, Education USA > 
http://www.educationusa.state.gov/undergrad.htm 
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grau BSc (Bachelor of Engineering, 3 anos). Ambos são reconhecíveis pelas organizações 
profissionais (equivalentes à nossa Ordem dos Engenheiros) mas a Inglaterra tem uma 
particularidade: não é suficiente ter-se um grau académico (qualquer que ele 
seja) para se ter Carteira Profissional de Engenheiro (Chartered Engineer); 
Existem aí vários níveis de engenheiros e ter um grau académico reconhecido é um 
requisito mínimo. Para além disso é necessário ter experiência e treino profissionais, 
sujeitar-se a uma avaliação de desempenho profissional e eventualmente a um exame 
de. 

(MCIES, 2005b) 
 
Relativamente à formação em engenharia tem-se: (CCISP, 2004) 
 
Engineers: 
Incorporated Engineers (Associate Engineer (Ireland)) – formações de 3anos: 
 
• Dominam as técnicas básicas da matemática; 
• Aplicam estas técnicas para resolução de problemas de Engenharia; 
• Executam uma gama de tecnologias e de matemáticas modernas, orientadas para a resolução 
de problemas reais de engenharia. 
 
Chartered Engineers - formações de 4 anos: 
 
• Aprofundam os princípios da matemática e da matemática avançada, o que lhes possibilita o 
desenvolvimento da sua especialização de engenharia, em campos exigentes em criatividade e 
concepção de novas soluções. Estes profissionais são o resultado de diferenciações, ao nível dos 
conteúdos curriculares (de cada uma das disciplinas/ módulos ou tópicos) bem como as 
diferentes abordagens e graus de exigência e de desempenho na fase de estágio profissional 
(como as que foram enunciadas para a matemática) que, quando extensíveis a toda a formação, 
darão lugar a diferentes perfis de competências e a diferentes designações nas acreditações 
profissionais em Engenharia. 
 
De acordo com os UK Standards for Professional Engineering Competences, da Engineering 
Council UK, as diferentes formações darão origem a diferentes graduações de competências (e 
não a diferentes competências). Para além dos dois grupos mencionados ainda se propõem 
manter um terceiro agrupamento profissional em Engenharia, o Engineering Technician (3 
anos). A tabela seguinte sintetiza os três perfis de engenharia enunciados. 
 
 Chartered Engineers   CEng Incorporated Engineers IEng Engineering Technicians 

EngTech 

 

Chartered Engineers must be competent 
throughout their working life, by virtue 
of their education, training and 
experience, to 

Incorporated Engineers must be 
competent throughout their working 
life, by virtue of their education, 
training and experience, to 

Engineering Technicians must be 
competent throughout their 
working life, by virtue of their 
education, training and experience, 
to 

A Use a combination of general and 
specialist engineering knowledge and 
understanding to optimise the 
application of existing and emerging 
technology  

Use a combination of general and 
specialist engineering knowledge 
and understanding to apply 
existing and emerging technology 

Use engineering knowledge and 
understanding to apply 
technology  

A1 Maintain and extend a sound theoretical 
approach in enabling the introduction 
and exploitation of new and advancing 
technology and other relevant 
developments 

Maintain and extend a sound 
theoretical approach to the 
application of technology in 
engineering practice 

Review and select appropriate 
techniques, procedures and 
methods to undertake tasks 

A2 Engage in the creative and innovative 
development of engineering technology 
and continuous improvement systems 

Use a sound evidence-based 
approach to problem-solving and 
contribute to continuous 
improvement 

Use appropriate scientific or 
engineering principles 
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SISTEMA UNIVERSITÁRIO ESPANHOL227 
 
ESTRUCTURA Y DURACIÓN 
 
La enseñanza universitaria se imparte en facultades universitarias, escuelas técnicas 
superiores, escuelas universitarias y colegios universitarios. Se articula en ciclos con 
objetivos educativos específicos y titulación académica independiente: 
 
 - primer ciclo educativo, de tipo profesional; 
 - doble ciclo educativo sin titulación intermedia; 
 - doble ciclo educativo con titulación intermedia; 
 - segundo ciclo educativo exclusivamente; - tercer ciclo educativo (estudios de post-
grado). 
 
TÍTULOS FINALES  
 
De acuerdo con la mencionada estructura de la educación superior, los títulos finales son:  
 

- diplomado, arquitecto técnico o ingeniero técnico, sólo al final del primer ciclo educativo  
- licenciado, arquitecto o ingeniero, al final del ciclo doble con o sin título intermedio;  
- doctor, al final del tercer ciclo educativo.  

 
LA FORMACIÓN DE LOS INGENIEROS  
 

TÍTULO  FORMACIÓN  
Ingeniero  Cinco años en una Escuela Técnica Superior o Universidad y un 

proyecto final de carrera.  
Ingeniero Técnico  Tres años en una Escuela Universitaria o Politécnica y un proyecto final 

de carrera. 
  
 

O ENSINO UNIVERSITÁRIO E O PROCESSO DE BOLONHA 
 
O gráfico seguinte mostra um estudo feito pela Universidade de Oviedo 
prevendo as alterações no ensino universitário tendo por base o processo de 
Bolonha: 
 

De acordo com o processo de Bolonha:228 
 

 
 

                                                 
227 Informação obtida de: http://www.fisica.ull.es/etsici/ingobraspublicas/BOLONIA/ACUERDOS-BOLONIA.pdf - 
Trata-se de uma publicação de: Facultad De Física - Universidad De La Laguna 
228 http://www.uniovi.es/EEES/attachs/1068022435-1-doc_conv_aneca1.pdf - Trata-se de uma publicação da Universidad de Oviedo 
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Curso Académico Datos UE  Valores Medios 
Semanas/Curso 34-40  373  

Horas/semana  40-42  411  

Horas/curso  1.400-1.680 1.540140  

Créditos/ curso  60  60  

Créditos/semana  1,7-1,5  1,60,1  

Horas/crédito  25-30  27,52,5  
 
 
EL PRIMER NIVEL o GRADO  
Los objetivos formativos serán de propósito general con orientación profesional, es decir, 
deberán proporcionar una formación universitaria en la que se integren armónicamente tanto las 
competencias genéricas como las competencias transversales relacionadas con la formación 
integral de las personas y las competencias más específicas que posibiliten una orientación 
profesional que permita a los titulados una integración en el mercado de trabajo.  
Su duración, de acuerdo con los diferentes estudios y experiencias europeas, deberá estar 
comprendida entre 180 y 240 créditos europeos. 
 
EL SEGUNDO NIVEL o POSTGRADO De acuerdo con las declaraciones europeas este 
nivel debe dar lugar a las titulaciones de Master y/o Doctorado. El título de Master Los 
objetivos formativos serán más específicos y deberán estar orientados hacia una 
profundización intelectual, potenciando el desarrollo de una mente analítica, 
posibilitando una desarrollo académico disciplinar, interidisciplinar o multidisciplinar, 
de especialización o de formación profesional avanzada. En cualquier caso en esta fase 
debe estimularse especialmente la creatividad, el espíritu crítico y la cultura del riesgo 
en las ideas y en los razonamientos. 
 
 
 

---------------------------------------- = ----------------------------------------- 
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14 Anexo I – Declaração de Bolonha 

 
Declaração conjunta dos Ministros da Educação europeus reunidos em Bolonha a 19 de 

Junho de 1999229 
O processo europeu tem-se tornado uma realidade cada vez mais concreta e relevante para a 
União Europeia e para os seus cidadãos, graças às extraordinárias realizações dos últimos anos. 
As perspectivas de alargamento assim como as estreitas relações com os outros países europeus 
acrescem uma maior dimensão a esta realidade. Simultaneamente, temos vindo a testemunhar 
uma consciencialização crescente em largas faixas da esfera política, académica e da opinião 
pública, da necessidade de criar uma Europa mais completa e abrangente, em especial no que 
respeita à construção e ao reforço das suas dimensões intelectual, cultural, social, científica e 
tecnológica. 
Reconhece-se hoje, amplamente, que a Europa do Conhecimento constitui factor insubstituível 
para o crescimento humano e social, sendo componente indispensável para a consolidação e 
para o enriquecimento da cidadania europeia, capaz de fornecer aos seus cidadãos as necessárias 
competências para encarar os desafios do novo milénio, bem como desenvolver a consciência de 
valores partilhados e relativos a um espaço comum, social e cultural. 
A importância tanto da educação como da cooperação no desenvolvimento e no reforço de 
sociedades estáveis, pacíficas e democráticas é universalmente reconhecida como da maior 
importância, sobretudo em vista da situação do sudeste europeu. 
A declaração da Sorbonne, a 25 de Maio de que foi sustentada por estas considerações, 
sublinhou o papel fundamental das universidades no desenvolvimento das dimensões culturais 
europeias. Acentuou a criação do espaço europeu do Ensino Superior como a chave para 
promover a mobilidade e a empregabilidade dos cidadãos, para além do desenvolvimento geral 
de todo o continente. 
Vários países europeus têm aceite o convite para se empenharem na concretização dos 
objectivos propostos na declaração, quer assinando-a, quer expressando, em princípio, o seu 
assentimento. O rumo de várias reformas no Ensino Superior, entretanto em curso na Europa, 
provou, da parte de muitos governos, a sua determinação de actuar . 
As instituições europeias do Ensino Superior, por sua vez, aceitaram o desafio, assumindo o 
principal papel na construção do espaço europeu do Ensino Superior, também na esteira dos 
princípios fundamentais lançados no documento Magna Charta Universitatum de Bolonha de 
1988. Este facto reveste-se da maior importância, dado que tanto a independência como a 
autonomia das universidades asseguram que os sistemas do Ensino Superior e da investigação 
se continuem a adaptar às necessidades de mudança, às exigências da sociedade e aos avanços 
do conhecimento científico. 
O rumo foi colocado na direcção certa, dentro dos objectivos apropriados. A obtenção de maior 
compatibilidade e de maior comparabilidade dos sistemas do Ensino Superior requer, no 
entanto, uma contínua energia para se cumprir plenamente. É preciso apoiá-la mediante a 
promoção de medidas concretas para progredir com evidentes passos. O encontro de 18 de 
Junho reuniu reconhecidos especialistas e estudiosos de todos os nossos países que nos deram 
sugestões muito úteis para futuras iniciativas. 
 
Em especial, deve-se ter em conta o objectivo de elevar a competitividade internacional do 
sistema europeu do Ensino Superior. A vitalidade e a eficiência de qualquer civilização pode 
medir-se pela , atracção que a sua cultura exerce sobre os outros países. Precisamos de assegurar 
que o sistema europeu do Ensino Superior consiga adquirir um grau de atracção mundial 
semelhante ao das nossas extraordinárias tradições cultural e cientifica. 
Ao mesmo tempo que se afirma o nosso apoio aos princípios gerais estabelecidos pela 
Declaração da Sorbonne, comprometemo-nos a coordenar as nossas políticas de modo a 
conseguir, a breve trecho, e, em todo o caso, na primeira década do terceiro milénio, os 
objectivos que se seguem, e que estimamos ser de primordial relevância, de forma a estabelecer-
se o espaço europeu do Ensino Superior e a promover o sistema europeu do Ensino Superior em 
todo o mundo: 

                                                 
229 Retirado de ISEL – Instituto Superior de Engenharia de Lisboa - 
http://www.deq.isel.ipl.pt/cp/pdf/declaracaodebolonha1.pdf  
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 Adopção de um sistema de graus de acessível leitura e comparação, também pela 
implementação do Suplemento ao Diploma, para promover entre os cidadãos europeus a 
empregabilidade e a competitividade internacional do sistema europeu do Ensino Superior; 
 
 Adopção de um sistema essencialmente baseado em dois ciclos principais, o graduado e o 
pós-graduado. O acesso ao segundo ciclo vai requerer o termo com êxito dos estudos do 
primeiro ciclo, com a duração mínima de três anos. O grau conferido, após o primeiro ciclo, 
será também relevante para o mercado europeu do trabalho como nível apropriado de 
qualificação O segundo ciclo deverá conduzir aos graus de mestre e/ou doutor como acontece 
em muitos países europeus; 
 
 Estabelecimento de um sistema de créditos - como, por exemplo, no sistema ECTS - como 
um correcto meio para promover a mobilidade mais alargada dos estudantes. Os créditos 
podem também ser adquiridos em contextos de ensino não superior, incluindo a aprendizagem 
ao longo da vida, desde que sejam reconhecidos pelas respectivas Universidades de 
acolhimento; 
 
 Promoção da mobilidade, ultrapassando obstáculos ao efectivo exercício da livre 
mobilidade, com particular atenção: 
 
 Aos estudantes, no acesso às oportunidades de estudo e formação, bem como a 

serviços correlativos; 
 Aos professores, investigadores e pessoal administrativo, no reconhecimento e na valorização 

dos períodos passados num contexto europeu de investigação, de ensino e de formação, sem 
prejuízo dos seus direitos estatutários; 
 
 Promoção da cooperação europeia na avaliação da qualidade, com vista a desenvolver 
critérios e metodologias comparáveis; 
 
 Promoção das necessárias dimensões europeias do Ensino Superior, especialmente no que 
respeita ao desenvolvimento curricular, à cooperação interinstitucional, aos esquemas da 
mobilidade e aos programas integrados de estudo, de formação e de investigação. 
 
Comprometemo-nos, por este meio, a alcançar estes objectivos - no quadro das nossas 
competências institucionais, guardando um completo respeito pela diversidade de culturas, 
línguas, sistemas nacionais de educação e da autonomia universitária - para consolidar o espaço 
europeu do Ensino Superior. Com esse fim, prosseguiremos o rumo da cooperação 
intergovernamental, em conjunto com o das organizações europeias não governamentais com 
competência no Ensino Superior. 
 
Espera-se que as universidades, mais uma vez, respondam pronta e positivamente e que 
contribuam activamente para o êxito das nossas diligências. Na convicção de que o 
estabelecimento do espaço europeu do Ensino Superior requer constante apoio, vigilância e 
adaptação às necessidades contínuas que se vão desenvolvendo, decidimos voltar a reunir dentro 
de dois anos para avaliar a progressão conseguida bem como os novos passos a dar. 
 
Assinada por 29 países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Dinamarca, Espanha, 
Eslováquia, Eslovénia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, 
Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Noruega, Polónia, Portugal, Reino 
Unido, Roménia, República Checa, Suécia, Suíça. 
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15 Anexo J – A Declaração de Praga 

Em Praga, 19 de Maio de 2001 

Dois anos depois de assinarem a Declaração de Bolonha e três anos depois da Declaração da 
Soborne, os Ministros Europeus responsáveis pelo Ensino Superior, representando 32 
subscritores, reuniram-se em Praga com o objectivo de avaliar o progresso atingido e para 
estabelecer as direcções e as prioridades para os próximos anos do processo. Os ministros 
reafirmaram o seu compromisso de estabelecer uma Área Europeia para o Ensino Superior até 
2010. A escolha de Praga para realizar esta reunião simboliza a sua vontade de envolver toda a 
Europa no processo, à luz do alargamento da União Europeia.  

Os Ministros acolheram e analisaram o relatório "Furthering the Bologna Process" produzido 
pelo grupo de acompanhamento (follow-up group) e acharam que as metas traçadas pela 
Declaração de Bolonha foram largamente aceites e usadas como base para o desenvolvimento 
do ensino superior pela maioria dos países signatários, assim como pelas universidades e outras 
instituições de ensino superior. Os Ministros reafirmaram que os esforços para a promoção da 
mobilidade deverão ser mantidos de forma a permitir que estudantes, docentes, investigadores e 
pessoal administrativo possam beneficiar da riqueza da Área Europeia do Ensino Superior, 
incluindo os seus valores democráticos, da diversidade cultural e linguística e da diversidade 
dos sistemas de Ensino Superior.  

Os Ministros tomaram nota da Convenção das Instituições de Ensino Superior Europeias que 
teve lugar em Salamanca a 29-30 de Março e das recomendações da Convenção dos Estudantes 
Europeus, que teve lugar em Göteborg, a 24-25 de Março. Apreciaram o envolvimento activo da 
Associação das Universidades Europeias (EUA) e da Federação Europeia das Uniões Nacionais 
de Estudantes (ESIB) no processo de Bolonha. Apreciaram as muitas outras iniciativas para 
levar o processo mais longe e tomaram também nota da assistência construtiva da Comissão 
Europeia.  

Os Ministros observaram que as actividades recomendadas na Declaração relativas à estrutura 
dos grau foram intensa e amplamente abordadas na maioria dos países. Apreciaram, 
especialmente, a forma como o trabalho para a garantia da qualidade está a avançar. 
Reconheceu-se a necessidade de cooperação para lidar com os desafios trazidos pela educação 
transnacional e também a necessidade de uma perspectiva de aprendizagem ao longo da vida na 
educação.  

DEMAIS ACÇÕES NO SEGUIMENTO DOS SEIS OBJECTIVOS DO PROCESSO DE 
BOLONHA 

Como a Declaração de Bolonha define, os Ministros afirmaram que construir a Área Europeia 
de Ensino superior é uma condição para aumentar a atractividade e a competitividade das 
instituições de ensino superior na Europa. Apoiaram a ideia que o ensino superior deveria ser 
considerado um bem público e que é e deverá manter-se uma responsabilidade pública 
(regulamentos, etc.), e que os estudantes são membros de pleno direito da comunidade do 
ensino superior. Deste ponto de vista, os Ministros comentaram o evoluir do processo da forma 
que se segue: 

Adopção de um sistema de graus facilmente legíveis e comparáveis  

Os Ministros encorajaram fortemente as universidades e as outras instituições de ensino superior 
a tirar o máximo proveito da legislação nacional existente e das ferramentas europeias criadas 
para facilitar o reconhecimento académico e profissional de unidades lectivas, graus e outros 
títulos, de forma a que os cidadãos possam efectivamente usar as suas qualificações, 
competências e capacidades em toda a Área Europeia de Ensino Superior.  
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 Solicitaram às organizações e redes existentes, como o NARIC e o ENIC, a promoção, a nível 
institucional, nacional e europeu, de um reconhecimento simples, eficiente e justo que reflicta a 
diversidade subjacente às qualificações. 

Adopção de um sistema baseado essencialmente em dois ciclos principais  

Os Ministros tomaram nota, com satisfação, que o objectivo de uma estrutura de graus baseada 
em dois ciclos principais, articulando o ensino superior em períodos de estudo pré-graduado e 
graduado, foi abordada e discutida. Alguns países já adoptaram esta estrutura e vários outros 
estão a considerar isso com grande interesse. É importante realçar que, em muitos países, os 
graus de bacharelato e mestrado (master), ou dois graus de ciclo comparáveis, podem ser obtido 
nas universidades, assim como em outras instituições de ensino superior. Os Programas que 
conduzam a um grau podem e realmente devem ter orientações diferentes e vários perfis, de 
forma a acomodar a diversidade das necessidades do indivíduo, académicas e laborais, como foi 
concluído no seminário de Helsínquia sobre os graus de nível do bacharelato (Fevereiro de 
2001). 

Estabelecimento de um sistema de créditos  

Os Ministros enfatizaram que para maior flexibilidade nos processos de aprendizagem e de 
obtenção de qualificações é necessário a adopção de bases comuns de qualificações, apoiada por 
um sistema de créditos como o ECTS ou um que seja ECTS-compatível, permitindo de igual 
forma as funções de transferibilidade e de acumulação. Juntamente com um sistema de garantia 
de qualidade mutuamente reconhecidos, tais arranjos facilitarão o acesso dos estudantes ao 
mercado laboral europeu e aumentarão a compatibilidade, atractividade e competitividade do 
ensino superior europeu. O uso generalizado de tal sistema de créditos e do Suplemento de 
Diploma permitirá progressos nesta direcção.  

Promoção da mobilidade  

Os ministros reafirmaram que o objectivo de melhorar a mobilidade de estudantes, docentes, 
investigadores e pessoal administrativo como estabelecido na Declaração de Bolonha é de uma 
importância extrema. Deste modo, eles confirmaram o compromisso de continuar a remover 
todos os obstáculos ao movimento livre de estudantes, docentes, investigadores e pessoal 
administrativo e enfatizaram a dimensão social da mobilidade. Tomou-se nota das 
possibilidades para mobilidade oferecidas pelos programas da Comunidade Europeia e o 
progresso alcançado neste campo, por exemplo com o lançamento do Plano de Acção da 
Mobilidade aprovado pelo Conselho Europeu em Nice, no ano 2000.  

Promoção da cooperação europeia na garantia da qualidade  

Os ministros reconheceram o papel vital que os sistemas de garantia de qualidade 
desempenham, assegurando padrões de qualidade elevados e facilitando a comparabilidade de 
qualificações ao longo da Europa. Encorajaram também a cooperação mais estreita entre as 
redes de reconhecimento e de garantia de qualidade e enfatizaram a necessidade de cooperação 
europeia estreita e de confiança mútua na aceitação dos sistemas de garantia de qualidade 
nacionais. Para além disto, encorajaram as universidades e outras instituições de ensino superior 
a disseminar exemplos de boas práticas e a desenhar cenários para a aceitação mútua de 
mecanismos de avaliação e de acreditação/certificação. Apelaram também às universidades e 
outras instituições de ensino superior, agências nacionais e à Rede Europeia de Garantia de 
Qualidade no Ensino superior (ENQA), em cooperação com os organismos correspondentes de 
países que não são membros da ENQA, que colaborem no estabelecimento de um quadro 
comum de referência e que disseminem as boas práticas.  

Promoção da dimensão europeia no ensino superior  

De forma a fortalecer ainda mais a importância da dimensão europeia do ensino superior e da 
empregabilidade de graduados, os Ministros apelaram ao sector de ensino superior que apostem 
no desenvolvimento de módulos, cursos e currículos a todos os níveis com conteúdo, orientação 
ou organização "europeu". Isto diz respeito particularmente ao currículo de módulos, cursos e 
graus oferecidos por cooperação de instituições de países diferentes e conduzindo a um grau em 
comum reconhecido.  
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PARA ALÉM DISTO OS MINISTROS ENFATIZARAM OS PONTOS SEGUINTES: 

Aprendizagem ao longo da vida  

A aprendizagem ao longo da vida é um elemento essencial da Área Europeia do Ensino 
Superior. Na Europa futura, construída sobre uma sociedade e economia baseada no 
conhecimento, estratégias de aprendizagem ao longo da vida são necessárias para enfrentar os 
desafios de competitividade e o uso de novas tecnologias e para melhorar a coesão social, a 
igualdade de oportunidades e a qualidade de vida.  

Instituições de ensino superior e estudantes  

Os Ministros deram ênfase a que o envolvimento das universidades e de outras instituições de 
ensino superior e dos estudantes como parceiros competentes, activos e construtivos no 
estabelecimento e conformação uma Área Europeia de Ensino Superior é necessário e bem-
vindo. As instituições demonstraram a importância que dão à criação de uma Área Europeia de 
Ensino Superior compatível e eficiente, contudo diversificada e adaptável. Os Ministros 
salientaram também que a qualidade é a condição básica mais importante para a confiança, 
relevância, mobilidade, compatibilidade e atractividade da Área Europeia do Ensino Superior. 
Expressaram a sua apreciação pelas contribuições para o desenvolvimento de programas de 
estudo que combinem a qualidade académica com a relevância para uma empregabilidade 
duradoura e pediram um papel continuado e pró-activo às instituições de ensino superior.  

 Afirmou-se que os estudantes deveriam participar internamente e influenciar a organização e o 
conteúdo do ensino nas universidades e outras instituições de ensino superior e reafirmou-se a 
necessidade, recordada pelos estudantes, de ter em conta a dimensão social no processo de 
Bolonha.  

Promovendo a atractividade da Área Europeia de Ensino Superior  

Os Ministros concordaram com a importância de aumentar a atractividade do ensino superior 
europeu para os estudantes da Europa e de outras partes do mundo. A legibilidade e 
comparabilidade mundial dos graus de ensino superior europeu deverão ser aumentadas pelo 
desenvolvimento de um quadro comum de qualificações, como também por coerentes garantias 
de qualidade e mecanismos de acreditação/certificação e através de mais informação. 

 Os ministros deram ênfase particularmente a que a qualidade do ensino superior e da pesquisa é 
e deverá ser um importante determinante da atractividade e competitividade internacional da 
Europa e concordaram que mais atenção deveria ser prestada aos benefícios de uma Área 
Europeia de Ensino Superior com instituições e programas de perfis diferentes. Solicitou-se 
também o aumento da colaboração entre os países europeus relativamente às possíveis 
implicações e perspectivas da educação transnacional.  

CONTINUAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO 

Os Ministros comprometeram-se a continuar a cooperação baseada nos objectivos definidos na 
Declaração de Bolonha, construindo nas semelhanças e beneficiando das diferenças entre 
culturas, idiomas e sistemas nacionais, utilizando todas as possibilidades de cooperação inter-
governamental e o diálogo contínuo com as universidades europeias e outras instituições de 
ensino superior e com as organizações de estudantes assim como os programas Comunitários.  

Os Ministros deram as boas-vindas aos novos membros que se juntaram ao processo de Bolonha 
depois das aplicações de Ministros que representam países para os quais os programas 
comunitários Sócrates e Leonardo da Vinci ou Tempus-Cards estão abertos. Aceitaram-se então, 
as aplicações da Croácia, Chipre e Turquia.  

Os ministros decidiram que uma nova reunião de acompanhamento deveria acontecer na 
segunda metade de 2003 em Berlim para avaliar o progresso e definir a direcção e as prioridades 
para as próximas fases do processo rumo à Área Europeia de Ensino Superior. Confirmou-se a 
necessidade de uma estrutura para o trabalho de acompanhamento, constituída por um grupo de 
acompanhamento e um grupo preparatório. O grupo de acompanhamento deverá ser composto 
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pelos representantes de todos os signatários, novos participantes e a Comissão Europeia, e 
deverá ser presidido pela Presidência da UE em exercício. O grupo preparatório deverá ser 
composto pelos representantes dos países que foram anfitriões das reuniões ministeriais 
anteriores e dos da próxima reunião ministerial, dois estados membros da UE e dois não 
membros (estes quatro representantes serão eleitos pelo grupo de acompanhamento). A 
Presidência de UE em exercício e a Comissão Europeia farão também parte do grupo 
preparatório que será presidido pelo representante do anfitrião da próxima reunião ministerial.  

A Associação das Universidades Europeias, a Associação Europeia de Instituições do Ensino 
superior (EURASHE), a Federação Europeia das Uniões Nacionais de Estudantes e o Conselho 
de Europa deverão ser consultados no trabalho de acompanhamento. 

De forma a levar o processo mais longe, os Ministros encorajaram o grupo de acompanhamento 
a organizar seminários para explorar as seguintes áreas: cooperação relativamente à acreditação 
e garantia de qualidade, Tópicos sobre o reconhecimento e o uso de créditos no processo de 
Bolonha, o desenvolvimento de graus em comum, a dimensão social, com atenção específica 
para os obstáculos à mobilidade, o alargamento do processo de Bolonha, a aprendizagem ao 
longo da vida e o envolvimento. 
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16 Anexo K – Resumo Competências 

Universidades AW (Resultante de estudo do Anexo A) 
Pesquisa pela palavra: Computer 
Dados não ordenados Dados ordenados 
the role of computers in engineering and develop basic skills in the 
use of computers 

An introduction to computer systems and problem solving using 
computers~ 

Computer Modelling An introductory course on microprocessors and microcomputers 

creating a computer model of a real problem analytical computer software 

Computer aided design 
and computer techniques in geometrical modelling; in graphic 
communication 

computer-aided design 
and the use of computers, to design work and drawing office 
practice, and to communications techniques 

computer-aided drafting 

Appreciate the importance of computers and computational 
instruments to the development of engineering science in analytical 
and communication roles 

computer drafting programs Basic concepts of computer modeling in science and engineering 
Computer-aided engineering drawing basic structure of a computer 
Elementary computer programming Computer aided design 

computers in solving engineering and scientific problems 
Computer Aided Engineering in communication, design and 
manufacture 

Intro to Computers Computer Application of Numerical Methods 
Development of mathematical models and computer programs computer applications 
structural analysis computer program(s) Computer Assignments 
Computer Fundamentals Computer based matrix manipulation 
An introduction to computer systems and problem solving using 
computers~ Computer controlled manufacture 
Computer Modelling Techniques computer drafting programs 
computers for engineering Computer Engineering declaration requirements 
computer literate Computer Fundamentals 
introduction to Information Technology and the use of computers computer graphics 
IT and the use of computers Computer hardware 
introduce the subject of Computer computer literate 
Computers and Engineering Problem Solving computer model of a real problem 
computer graphics Computer Modelling 
computer applications Computer Modelling Techniques 
introduce computers and programming Computer Modelling Techniques 
computers in both design and manufacture computer network 
writing computer programs and modelling engineering problems Computer Programs 
computer-based Project computer programs and modelling engineering problems 
Computer controlled manufacture Computer Science Engineering 
Introduction to Computers and Programming computer systems and problem solving using computers 
Use of computers in various phases of design and manufacturing à 
CAD computer technology 
basic structure of a computer computer-aided design 
Computer Aided Engineering in communication, design and 
manufacture computer-aided drafting 
Computers in Engineering Analysis Computer-aided engineering drawing 
importance of computers and computational instruments to the 
development of engineering science in analytical and communication 
roles computer-based coursework 
Computer Assignments computer-based Project 
computers packages Computers and Engineering Problem Solving 
computers in numerical analysis computers for engineering 
Introduction to Computers and Engineering Problem Solving computers in both design and manufacture 
Computer Programs computers in engineering 
Basic concepts of computer modeling in science and engineering Computers in Engineering Analysis 
Computer based matrix manipulation computers in numerical analysis 
computer-based coursework computers in solving engineering and scientific problems 
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computers in engineering computers in various phases of design and manufacturing 
skills in the use of computers computers packages 

hands-on experience of computers 
computers, and to be able to demonstrate proficiency in designing 
and writing programs using a high-level procedural programming 

computer model of a real problem creating a computer model of a real problem 
computer programs and modelling engineering problems Development of mathematical models and computer programs 

analytical computer software 
digital computer elements and digital computer operation, problem 
solving, programming, algorithms, and data structures 

general purpose computer software Elementary computer programming 
use of the digital computer as a tool in engineering general purpose computer software 
use of the digital computer as a tool in engineering design hands-on experience of computers 

computer network 

importance of computers and computational instruments to the 
development of engineering science in analytical and 
communication roles 

computers in various phases of design and manufacturing Intro to Computers 
Computer Science Engineering introduce computers and programming 
Computer Engineering declaration requirements introduce the subject of Computer 
computers, and to be able to demonstrate proficiency in designing and 
writing programs using a high-level procedural programming 

introduction to computer systems and their role in problem solving 
in science and engineering 

and computer techniques in geometrical modelling; in graphic 
communication Introduction to Computers and Engineering Problem Solving 
introduction to computer systems and their role in problem solving in 
science and engineering Introduction to Computers and Programming 
digital computer elements and digital computer operation, problem 
solving, programming, algorithms, and data structures introduction to Information Technology and the use of computers 
computer systems and problem solving using computers IT and the use of computers 

An introductory course on microprocessors and microcomputers 

models of engineering and technology problems with appropriate 
generic computer implementations of relevant numerical solution 
(simulation) techniques 

Use of Computers, and Communication & Study Skills skills in the use of computers 
Computer Modelling Techniques structural analysis computer program(s) 

Computer Application of Numerical Methods 
the role of computers in engineering and develop basic skills in the 
use of computers 

Computer hardware 
To be competent in the use of computers and computer 
programmes 

computer technology To provide instruction on computers packages 
models of engineering and technology problems with appropriate 
generic computer implementations of relevant numerical solution 
(simulation) techniques 

Use of computers in various phases of design and manufacturing à 
CAD 

and the use of computers, to design work and drawing office practice, 
and to communications techniques Use of Computers, and Communication & Study Skills 
Appreciate the importance of computers and computational 
instruments to the development of engineering science in analytical 
and communication roles use of the digital computer as a tool in engineering 
To be competent in the use of computers and computer programmes use of the digital computer as a tool in engineering design 
To provide instruction on computers packages writing computer programs and modelling engineering problems 

 
Skills 

basic design skills 
acquire practical skills in drawing, surveying, CAD, the use of 
analytical computer software, and computer programming 

communication skills 
and develops essential programming skills using a modern 
programming language 

some basic skills using a few key software packages basic design skills 
acquire practical skills in drawing, surveying, CAD, the use of 
analytical computer software, and computer programming Basic IT skills 
numerical and graphical communication skills basic programming skills 
develop professional skills in computer-aided drafting Basic skills in the use of pc systems, tools and applications 
and develops essential programming skills using a modern 
programming language basic skills using a few key software packages 
basic programming skills communication skills 
Communication skills: writing reports; working in a group; 
presentation 

Communication skills: writing reports; working in a group; 
presentation 

Develop skills in internet communication, technical word processing, 
spreadsheet calculations and information managemen Communications and IT skills 
The basic skills of engineering drawing design skills 
personal transferable skills develop professional skills in computer-aided drafting 
To consolidate the written and graphical presentation of experimental 
data, results and analysis. To provide an appreciation of practical 
engineering skills 

Develop skills in internet communication, technical word 
processing, spreadsheet calculations and information managemen 

graphic communication skills 

develop skills to successfully deploy the techniques and 
technologies used to generate and communicate engineering 
knowledge to a range of audiences 
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Basic IT skills drawing, design and computing skills 
Intellectual skills graphic communication skills 
Practical skills Intellectual skills 
Key skills  IT basic skills and communication 

transferable (key) skills  
IT skills, systematic problem solving, communication, teamwork 
and leadership, personal management 

design skills Key skills 
basic skills using a few key software packages key skills required by engineers 
skills in use of general purpose computer software needed to succeed in university, the First Year Office 
research skills numerical and graphical communication skills 
needed to succeed in university, the First Year Office personal transferable skills 
practical skills in solving realistic design problems by illustrating 
applied design examples Practical skills 

IT basic skills and communication 
practical skills in solving realistic design problems by illustrating 
applied design examples 

key skills required by engineers Professional skills (oral communication with PowerPoint) 
Use of Computers, and Communication & Study Skills research skills 
develop skills to successfully deploy the techniques and technologies 
used to generate and communicate engineering knowledge to a range 
of audiences skills in use of general purpose computer software 
Basic skills in the use of pc systems, tools and applications some basic skills using a few key software packages 
IT skills, systematic problem solving, communication, teamwork and 
leadership, personal management The basic skills of engineering drawing 

Communications and IT skills 

To consolidate the written and graphical presentation of 
experimental data, results and analysis. To provide an appreciation 
of practical engineering skills 

Professional skills (oral communication with PowerPoint) transferable (key) skills 
drawing, design and computing skills Use of Computers, and Communication & Study Skills 

 
 
 
Ability 

o ability to use the same data in a number of software packages via data exchange formats.  
o ability to use computers to solve engineering problems directly and the submitted work tests your skills in 

data presentation and document preparation 
o ability to communicate designs graphically 
o ability to engage in life-long learning 

Computational 
o computational packages 
o computational methods 
o computational tools 
o Devise computational strategies for the solution of simple engineering problems 
o Prepare documents using graphical and numerical computational output 
o Manipulate and present data using appropriate computational techniques 
o Pursue further self-learning in computational techniques 
o computers and computational instruments 
o computational strategies for the solution of simple engineering problems 
o Computational geometry 
o computational engineering 
o Computational Mechanics 
o computational features of CAD 
o Engineering Computational 
o fields of computational physics, chemistry, mechanics, materials science, biology, and applied mathematics 
o computational methods for engineering and scientific applications 
o computational processes 

 
Software 

o software packages 
o process of developing software 
o software implementation 
o Fundamental software development 
o Object-oriented software design and development 
o Matlab software 
o designs using a combination of 2D and 3D software 
o 3D CAD solid modeling software 
o industry standard software packages for engineering analysis 
o numerical software to solve problems arising in engineering 
o discrete particle systems and continuum fields. Techniques 
o understanding of the basics of the software 
o design software 
o computer software 
o software to model parts and assemblies 
o application software 
o drawing software packages 
o software aspects of microprocessor systems 
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o Software Applications for Engineers 
o Apply appropriate software, models and technology to present information and solve problems within a 

technological context 
o software platforms (e.g. Excel, Matlab, I-DEAS) 
o Foundations of Software Engineering 
o Techniques and software for statistical sampling, simulation, data analysis and visualization 

 
Communication 

o Engineering Communication & Computing 
o Engineering Communication 
o drawn communications systems 
o Design Process and Graphical Communication in engineering design 
o Computer Aided Engineering in communication, design and manufacture 
o communication via drawing and CAD 
o Maths Computing & Communications 
o Graphical Communication in engineering design 
o Engineering Communications 
o introduces topics basic to communication in the field of civil engineering 
o Information & Communication Technologies 
o Information and Communication Technologies 
o communication in all media 
o Communication Requirement 
o Professional skills (oral communication with PowerPoint)  

 
 
Universidades Espanholas (Resultante do estudo do Anexo C) 
 
Ordenador 
Presentación de Diapositivas. Tratamiento de Imágenes. Diseño de Sitios Web. 
Introducción en el manejo del ordenador. Sistemas operativos que lo gestionan. Conocimiento básico de sus utilidades. 
Organización de un proyecto, entendido como el conjunto de planos necesarios para explicar un edificio en su totalidad, 
y trabajo en equipo en el dibujo asistido por ordenador 
Introducción al dibujo por ordenador 
Utilizar los conocimientos básicos para la interpretación del funcionamiento del ordenador y sus posibles aplicaciones 
Descripción del ordenador. Algoritmos y Programas. Elementos básicos de un programa en C 
Familiarizarse con el ordenador (laboratorio de prácticas) 
ordenador, el concepto de sistema operativo, y una breve visión histórica 
Esquema de funcionamiento de un ordenador 
Elementos del ordenador: Software y Hardware 
 
Habilidad 
objetivo de que el alumno pueda adquirir los conocimientos y habilidades para usar el ordenador en aplicaciones de 
carácter científico-técnico, y tener una base para el diseño de programas. 
 
Capacidad 
Desarrollar recursos y capacidades en el alumno para el estudio, comprensión, análisis y aplicación de sistemas 
informáticos 
 
Software 
El desarrollo de software: diseño, documentación y mantenimiento 
nociones de hardware y software, las partes de un ordenador, el concepto de sistema operativo 
Introducció Al Hardware I Software Bàsic 
 
Comunicación 
 
 
Universidades Portuguesas (Resultante do estudo do Anexo D) 
 
Computador 
Introdução aos Computadores 
O computador como ferramenta auxiliar na resolução de problemas 
Introdução aos computadores: Funcionamento; Tipos de linguagem; Sistema operativo; Programa MAPLE 
Incentivar os alunos a usarem, de modo eficiente, o computador na solução de vários problemas 
Introdução aos computadores, aos sistemas de exploração e às linguagens de programação 
Introdução à Informática: A utilização do computador; Hardware e arquitectura básica; Software e aplicações; 
Aplicações e serviços de produtividade pessoal (recolha, processamento e difusão de informação); Office e Internet. 
Resolução estruturada de problemas 
Explorar, conhecer e operacionalizar competências na utilização de computadores e redes de computadores na 
produtividade pessoal; 
Noção de computador. Noção de linguagem de programação. Sistemas operativos. Computador. Programação em 
Pascal.  
Conhecimentos Preliminares Computadores Linguagens de programação Algoritmos Diagramas de fluxo Projecto dos 
refinamentos sucessivos – “top down design” Etapas na implementação de programas de cálculo automático 
computadores, algoritmos, fluxogramas, metodologias de programação, detalhando nas linguagens PASCAL e uma 
breve descrição de C. 
Conceitos Básicos de Computador. Algoritmos, Fluxogramas e Programação 
Noções gerais sobre a arquitectura de computadores 
utilizarem de forma eficiente o computador para a resolução dos vários problemas que surgem noutras disciplinas 
Funcionamento de um Computador 
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Incentivar os alunos a utilizarem de forma eficiente o computador para a resolução de vários problemas 
. Introdução ao Desenho Assistido por Computador 
Introdução à Informática: A utilização do computador; Hardware e arquitectura básica; Software e aplicações; 
Aplicações e serviços de produtividade pessoal 
Noção de computador. Noção de linguagem de programação. Sistemas operativos. Computador. Programação em 
Pascal. 
Arquitectura do Computador 
Interacção com o computador. Principais comandos dos sistemas operativos. Interfaces gráficas. Conceitos e 
terminologia básica.  
- Redes de computadores. A Internet e serviços disponíveis através da Internet.  
Montagem de um computador 
Saber gerir um computador ao nível do sistema operativo -Saber ser digital e utilizar os serviços da Internet (Email, 
www, foruns, etc) -Saber manipular informação com a ajuda de software genérico (processador de texto, folha de 
cálculo, apresentações, etc)  
Utilizar tecnologias informatizadas de auxílio ao desenho/projecto, sistematizando as tarefas de obtenção de desenho 
com auxílio de computador 
Introdução ao Desenho/Projecto Assistido por Computador (CAD) 
Conceitos e Factos da Informática: Computadores pessoais, Super-computadores e Internet.  
Computadores e Sistema Operativo 
 
 
Competência 
fornecer uma competência sólida no desenvolvimento de programas, de pequena e média complexidade, que modelem 
situações concretas e que forneçam resposta às questões por elas levantadas 
Explorar, conhecer e operacionalizar competências na utilização de computadores e redes de computadores na 
produtividade pessoal 
competências para o desenvolvimento de programas que modelem situações concretas 
Operacionalizar competências na explicitação de algoritmos e na sua programação 
 
 
Habilidade 
 
 
 
Computacional 
Desenvolvimento de aplicações através de um projecto computacional resolvido em Matlab e em Fortran (ou C). 
 
Software 
A utilização do computador; Hardware e arquitectura básica; Software e aplicações; Aplicações e serviços de 
produtividade pessoal (recolha, processamento e difusão de informação); Office e Internet. Resolução estruturada de 
problemas 
aprendizagem em diverso software de CAD 
Software de Simulação de Sistemas Lógicos 
Software: MS Access, SQL Server ou ORACLE 
Hardware e software. Linguagens de programação. Linguagens formais 
software de sistema e de aplicação. O sistema operativo e suas funções.  
software genérico (processador de texto, folha de cálculo, apresentações, etc) 
 
Comunicação 
Aplicações gráficas em Visual Basic. Comunicação entre computadores. 
Comunicação entre Computadores. 
 
Informação 
Explorar e conhecer as aplicações e serviços informáticos na pesquisa, recolha, processamento e difusão de informação 
Informação digital e sistemas de numeração 
Adquirir uma noção alargada das tecnologias de informação e do papel que estas desempenham ao nível individual, 
grupo, organizacional e social 
Saber manipular informação com a ajuda de software genérico (processador de texto, folha de cálculo, apresentações, 
etc) 
Bases de dados relacionais e sistemas de Informação 
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17 Anexo L – Associações Engª 
Associações de engenharia e outras organizações com interesse na engenharia 
consultadas: 
 

1. Associações de engenharia 
 
Sigla Descrição 
ASEE American Society for Engineering Education 
CCPE Canadian Council of Professional Engineers 
CESAER Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research 
CLAIU Comité de Liaison des Associations d'Ingénieurs Universitaires de l'Union Européenne 
CNISF Conseil National des Ingénieurs et Scientifiques de France 
CoPI Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Ingegneria Italiane 
E4 Enhancing Engineering Education in Europe 
ENQHEEI European Network for Quality of Higher Engineering Education for Industry 
ESOEPE The European Standing Observatory for the Engineering Profession and Education 
EUR-ACE Accreditation of European Engineering Programmes and Graduates 
EURETA European Higher Engineering and Technical Professionals Association 
EUROCADRES Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research 
FEANI Fédération Internationale d'Associations Nationales d'Ingénieurs 
INETI Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação 
IPENZ Engineers New Zealand 
LNEC Laboratório Nacional de Engenharia Civil 
SEFI European Society for Engineering Education 
UAICR Union of Associations of Civil Engineers of Romania 

 
 
 
2. Associações responsáveis em acreditação de cursos de engenharia: 
 
Sigla Descrição País 
ABET Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc. USA 
ANECA Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación España 

ASIIN Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der 
Naturwissenschaften und der Mathematik 

Germany 

AAC Austrian Accreditation Council Austria 
CTI Commission des Titres d’Ingénieurs France 
ECuk Engineering Council UK United 

Kingdom  
FHR Fachhochschulen)   
HAC Hungarian Accreditation Committee Hungary 
IEI Institution of Engineers of Ireland Ireland  
NCAAA National Council for Academic Assessment and Accreditation Romania 
OE Ordem dos Engenheiros Portugal 
OAQ Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung der Schweizerischen Hochschulen Switzerland
RAEE Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche Rússia 
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3. Outras Associações com Interesses na Engenharia 
 
Sigla Descrição 
AAAS American Association for the Advancement of Science 
AMA American Management Association 
APCER Associação Portuguesa de Certificação 
ARPA Advanced Research Projects Agency 
CCIST Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos 
CLUSTER Consortium Linking Universities of Science and Technology for Education and Research 
CRUP Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas 
DOE Department of Energy 
EAIE European Association for International Education 
ENIC European Network of Information Centres 
ESTIA Ecole Supérieure des Technologies Industrielles Avancées 
EUA European University Association 
EURASHE European Association of Institutions on Higher Education 
EUROPA Página de la Unión Europea para la educación superior 
EURYDICE information network on education in Europe 
FCT Fundação para a ciência e tecnologia 
H3E Higher Engineering Education for Europe 
IDEA League Imperial College London 
IIE Institute of International Education 
INESC Instituto de Engenharia e de Sistemas de Computadores. 
INPG Institut Polytechnique de Grenoble 
INTEREDU International Education Information Centre 
IPG Instituto Português de Qualidade 
IST Instituto Superior Técnico 
JNICT Junta Nacional de Investigação Ciência e Tecnologia 
MITI Japanese Ministry for International Trade and Industry 
NARIC National Academic Recognition Information Centres 
NASA National Aeronautics and Space Administration 
NIST National Institute of Standards and Technology  
NRC National Research Council 
NSB National Science Board 
NSF National Science Foundation 
QAA Quality Assurance Agency for Higher Education 
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18 Anexo M – Definições de Engenharia 

Definições por ordem cronológica 
 
It would be well if engineering were less generally thought of . . . as the art of constructing. In a 
certain important sense it is rather the art of not constructing . . . of doing that well with one 
dollar which any bungler can do with two after a fashion - A. M. Wellington (1887) 
• Engineering is the practice of safe and economic application of the scientific laws 
governing the forces and materials of nature by means of organization, design, and construction, 
for the general benefit of mankind.-  S. E. Lindsay (1920)  
• Engineering is an activity other than purely manual and physical work which brings 
about the utilization of the materials and laws of nature for the good of humanity. R. E. 
Hellmund, (1929)230 
• Engineering is the science and art of efficient dealing with materials and forces ... it 
involves the most economic design and execution ... assuring, when properly performed, the 
most advantageous combination of accuracy, safety, durability, speed, simplicity, efficiency, 
and economy possible for the conditions of design and service. --J. A. L. Waddell, Frank W. 
Skinner, and H. E. Wessman (1933)  
• Engineering is the art or science of making practical.-  Samuel C. Florman  
• Engineers participate in the activities which make the resources of nature available in a 
form beneficial to man and provide systems which will perform optimally and economically -  
L. M. K. Boelter (1957)  
• The engineer is the key figure in the material progress of the world. It is his 
engineering that makes a reality of the potential value of science by translating scientific 
knowledge into tools, resources, energy and labor to bring them into the service of man ... To 
make contributions of this kind the engineer requires the imagination to visualize the needs of 
society and to appreciate what is possible as well as the technological and broad social age 
understanding to bring his vision to reality. - Sir Eric Ashby  
• Engineering is the profession in which a knowledge of the mathematical and natural 
sciences gained by study, experience, and practice is applied with judgment to develop ways to 
utilize, economically, the materials and forces of nature for the benefit of mankind. --Engineers 
Council for Professional Development (1961/1979)  
 
Definições Actuais – Em Enciclopédias: 
 
Arte, ciência, ofício de engenheiro  

[Grande Enciclopédia Portuguesa Brasileira – 1981]231 
 

A engenharia é a aplicação dos conhecimentos científicos e empíricos na concepção de 
estruturas, dispositivos e meios de transformar e converter os recursos naturais de modo a 
contemplar as necessidades humanas. 

[Enciclopédia Universal da Texto Editora (versão multimédia), de 1996]232 
 
Engineering is the application of science to the needs of humanity. This is accomplished 
through knowledge, mathematics, and practical experience applied to the design of useful 
objects or processes. 

[Wikipedia, 2005] 
 
Engineering is the art or science of making practical application of the knowledge of pure 
sciences, as physics, chemistry, biology, etc. 

[Webster's Encyclopedic, 2005]233 

                                                 
230 http://www.quotationspage.com/subjects/engineering/  
231 Editorial Enciclopédia Lisboa / Rio de Janeiro, Vol. 9, Página 725 
232 [Enciclopédia Universal da Texto Editora (versão multimédia), de 1996, (citado por Os Conceitos de Engenharia, 
Tecnologia, Conhecimento e Capital - - Análise e reconstrução de Ivo Santarém, nº 36481, Ramo de Sistemas 
Electrónicos e Computadores de Paulo Teixeira, nº 36573, Ramo de Sistemas Electrónicos e Computadores - 
http://alfa.ist.utl.pt/~cel/RelFinTFC440-ConceitCTCa.pdf) ] 
233 Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language 
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Definições Actuais – Em Organismos de Referência: 
 
É a profissão na qual o conhecimento da matemática, da física e de outras ciências naturais, 
obtida pelo estudo, experiência e prática, é aplicada criteriosamente para desenvolver modos 
de utilizar, de forma eficiente, racional, segura, económica e sustentável, os materiais e as 
forças da natureza para beneficio da sociedade. 

[Ordem dos Engenheiros (Portugal)]234 
Engineering is a profession directed towards the skilled application of a distinctive body of 
knowledge based on mathematics, science and technology, integrated with business and 
management, which is acquired through education and professional formation in a particular 
engineering discipline. Engineering is directed to developing, providing and maintaining 
infrastructure, goods and services for industry and the community. 

[Engineering Council (U.K.)]235 
 
Engineering is that profession in which knowledge of the mathematical and natural sciences 
gained by study, experience, and practice is applied with judgment to develop ways to utilize, 
economically, the materials and forces of nature for the benefit of mankind.  

[Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc. – ABET (USA)]236 
 
Le métier de base de l'ingénieur consiste à poser et résoudre des problèmes souvent complexes 
liés à la conception, à la réalisation et à la mise en œuvre de produits, de systèmes ou de 
services. A ce titre, l'ingénieur doit posséder un ensemble de connaissances techniques, 
économiques, sociales et humaines reposant sur une solide culture scientifique. 

[Commission des Titres d’Ingénieurs – CTI (France)]237 
 
Engineering is a profession directed towards the application of a defined body of knowledge 
based an mathematics, science and technology, integrated with appropriate business and 
management skills.  

[EurEta238 - European Higher Engineering and Technical Professionals Association] 
 
Engineering is a profession directed towards the skilled application of a distinctive body of 
knowledge based on science and technology, integrated with management and business, which 
is acquired through education and professional development in a particular engineering 
discipline. 

[CLAIU: Comité de Liaison des Associations d'Ingénieurs Universitaires de l'Union 
Européenne]239 

 
 
 
 
                                                                                                                                  
http://www.vanderbilt.edu/Engineering/CIS/Sloan/web/es130/engineer/lect02.html [4 Março 2005] 
234 citado por Luís J. S. Soares234 em Novembro de 2004 Páginas 77,78 sob o tema: Implementação do Processo de 
Bolonha a Nível Nacional, por Áreas de Conhecimento – Engenharia – Despacho nº 13 766/2004 (2ª série) de 
13.7.2004 Relatório preliminar (versão 0) de Luís J. S. Soares em Novembro de 2004 
(http://www.mcies.pt/docs/ficheiros/ProcessoBolonha_Engenharia.pdf  [4 Março 2005} 
235 Engineering Council's SARTOR (Standards and Routes to Registration) - Definition of Roles and Responsibilities of 
Chartered Engineers - Issue 2 - 23 June 1998 [4 Março 05] - http://www.engc.org.uk/ > UK-SPEC > Site Map > Sartor 
Contents  http://www.ukspec.org.uk/sartor/Sartorpdfs/Section211.pdf  - (Esta é também a definição dada pela QAA 
– The Quality Assurance Agency fot Higher Education em: 
http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/honours/engineering.asp#8 [4/3/ 2005] 
236 Criteria For Accrediting Engineering Programs - Effective for Evaluations During the 2000-2001 Accreditation 
Cycle Incorporates all changes approved by the ABET Board of Directors as of November 1, 1999 - Engineering 
Accreditation Commission - Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc.111 Market Place, Suite 1050 
Baltimore, MD 21202 Revised 3/18/00 –  
http://www.minas.unalmed.edu.co/facultad/decanatura/documentos/ABETCRIT.PDF  [4 Março 2005] – informação 
confirmada por mail (Ver Anexo) 
http://www.engineering.uakron.edu/about-accreditation.php [4 Março 2005] 
http://ewh.ieee.org/cmte/pa/Status/Engineering.html [4 Março 2005] 
237http://www.commission-cti.fr/site_flash/fr/index_flash.htm>Références et orientations>L’ingénieur: métiers et 
formation [4 3 2005] 
238EURETA the common platform for the engineering profession, Based on the directive of Brussel (Directive on the 
Recognition of Professional Qualification), Página 2] 
http://www.eureta.org/html/startseite.htm  > Documentation > The engineering profession]  [4 Março 2005] 
239http://www.claiu.org/ > opinions > 2003 > Criteria for automatic recognition for Engineers, Página 2 
http://www.claiu.org/Opinions/FirstApproachRecognition.pdf  [10 Março 2005] 
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Definições Actuais – Por Individualidades 
 
A engenharia é um processo de transformação que usa Conhecimento e Tecnologia, criando 
assim produtos e serviços usados pelo indivíduo e sociedade (Fernandes, 1999)240 
 
Engineering, generally, can be defined, as the systematic analysis and development of 
measurable physical data, using applied mathematical, scientific, and technical principles, to 
yield tangible end products which can be made, produced, and constructed. (Paul Bailey, 
2005)241 
A engenharia, é a aplicação sistemática do conhecimento científico para o desenvolvimento e 
fazendo uso da aplicação da tecnologia. (Rutherford, 1990). 
 
Engineering is the science and art of applying mathematical and scientific principles, 
experience, judgment, and common sense to design things that benefit society and humankind 
and solve practical problems. In general, engineers are fascinated by questions of why and how 
things work. (Varnado, 2004) 
 

                                                 
240Também citado em: Os Conceitos de Engenharia, Tecnologia, Conhecimento e Capital - - Análise e reconstrução - 

[Fernandes, António S. C., Knowledge and its market value, N3E, IST] de Ivo Santarém, e Paulo Teixeira, Ramo de 
Sistemas Electrónicos e Computadores - http://alfa.ist.utl.pt/~cel/RelFinTFC440-ConceitCTCa.pdf )] 

241Senior Executive, Higher Education - Engineering Council UK (pbailey@engc.org.uk). Esta definição foi enviada por mail  
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19 Anexo N – Ideias Chave 

Ideias Chave 1: Engenharia – Origem e Evolução Etimológica 
 
Nestas definições de Engenharia, arte expressão da criatividade e/ou 
imaginação e ciência são os termos mais citados. O termo tecnologia não 
aparece ainda referenciado, embora, implicitamente esteja presente em todas essas 
definições. Criatividade, imaginação, ciência e tecnologia são conceitos associados à 
engenharia e que servirão para ajudar a definir o perfil do moderno engenheiro que 
assenta na própria definição de engenharia (Ideias Chave 2). 
 
Ideias Chave 2: A Engenharia – Uma Visão Actual  
 
Do passado a engenharia transporta a criatividade, a ciência e a tecnologia (Ideias 
Chave 1). Hoje acrescenta-lhe conhecimento (cientifico, empírico e tecnológico), 
incluindo um forte conhecimento no âmbito das TI, a capacidade de utilização e 
desenvolvimento de soluções através da capacidade de resolução de 
problemas, usando as novas tecnologias, põe ênfase na criatividade242 para a 
inovação assim como na capacidade de participação e integração em equipas 
multidisciplinares e no desenvolvimento de trabalhos de projecto, sem contudo 
descurar a sua vertente social no que respeita à segurança, organização, 
racionalidade, economia, sustentabilidade, ética e bom senso. Estas são as ideias 
chave e na sua gestão assenta o perfil do moderno engenheiro. 
 
A definição do perfil do moderno engenheiro serviu de referência central para este 
estudo e orientou o estudo das IIE de modo a servir esse perfil. A definição do perfil 
do moderno engenheiro e as suas implicações interfere com as ideias chave da 
cultura e da política (Ideias Chave 3), com a tecnologia (Ideias Chave 4), com as 
tecnologias de Informação (Ideias Chave 5 e Ideias Chave 7) e na relação entre 
engenharia ciência e tecnologia (Ideias Chave 6). 
 
Ideias Chave 3: A Engenharia – Uma Cultura e uma Política (Capítulo II Secção 3) 
 
Em Ideias Chave 2 traçamos as linhas mestras do perfil do engenheiro, aqui 
concretizamos aspectos das implicações nesse perfil ditadas sobretudo pelas 
orientações políticas assentes nas leis que regulam o ensino superior em Portugal.. 
A capacidade de auto-aprendizagem, a investigação, a capacidade de inovar, o 
estabelecimento de parcerias e o incentivo ao intercâmbio cultural, científico e 
técnico são aspectos de orientação política que podem interferir decisivamente na 
engenharia, no rumo a seguir no ensino, na própria ideologia em que assenta o 
conceito de engenharia especialmente no se refere à relação existente entre a 
teoria, a experiência e a prática, orientada quer para as publicações 
científicas, quer para o desenvolvimento tecnológico e o registo de patentes e 
tem implicações no modo como se executa a engenharia e mais concretamente no 
ensino das IIE. 
 
Ideias Chave 4: A Tecnologia  
 
A capacidade humana, através da tecnologia, influenciou fortemente o sentido da 
história, a natureza da sua sociedade e interfere com a engenharia e com o 
engenheiro (Ideias Chave 2). O uso dos computadores, da Internet, das 
comunicações, e, de uma forma geral, das TI, são disso exemplo. O conhecimento, 
a compreensão, a aplicação e a capacidade de o homem questionar e contribuir para 
o desenvolvimento da técnica é o que leva à evolução tecnológica e serve de suporte 

                                                 
242 Ver Criatividade uma visão integradora de Sakamoto, Cleusa Kazue, 2000 em 

http://www.mackenzie.com.br/universidade/psico/publicacao/revista2.1/art3.PDF      
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à prática da engenharia. O estudo da tecnologia leva-nos ao estudo das TI que a 
seguir abordaremos (Ideias Chave 5), e na qual se integram. 
 
Ideias Chave 5: As Tecnologias de Informação 
 
Tudo o que se disse para as tecnologias (Ideias Chave 4) é válido também para as 
TI. A investigação, a comunicação, a utilização da internet, a aquisição, 
tratamento e transmissão de informação, a capacidade de aprender, a 
capacidade de auto-aprendizagem, a aprendizagem ao longo da vida, a 
utilização de computadores e programas são componentes importantes na 
evolução tecnológica que é apenas o resultado da própria evolução humana e das 
suas capacidades. 
 
Ideias Chave 6: A Engenharia – Ciência e Tecnologia 
 
A engenharia (Ideias Chave 2) serve-se da ciência e da tecnologia, e estas por sua 
vez contribuem para o avanço da engenharia, conjugando-se para a evolução 
tecnológica, melhorando técnicas e práticas e criando novos produtos, serviços e 
processos e contribuindo para a resolução de problemas, que é também uma das 
competências a desenvolver no engenheiro na âmbito das IIE. 
 
Ideias Chave 7: As TI para uma Engenharia em Mudança 
 
As TI são o suporte para muitas das actividades em que assenta o perfil do 
Engenheiro (Ideias Chave 2). Engenheiros e cientistas pertencem a um mundo 
global onde a facilidade e rapidez nas comunicações, conduzem a avanços 
tecnológicos, à inovação, à competitividade à mudança, à utilização de novos 
métodos de ensino, (Ex. “e-learning”), à flexibilidade, à mobilidade e, às 
relações entre pessoas e instituições e destas com o mercado de trabalho, a um 
ensino menos especializado, ao trabalho de projecto, ao trabalho em equipa e 
interdisciplinaridade e à capacidade de aprender e à aprendizagem 
continuada. Também a empregabilidade, a competitividade e a mobilidade, 
objectivos apontados nas directivas de Bolonha são metas a atingir para a 
construção da Europa do conhecimento. Estes são caminhos a seguir como 
orientação para um mercado aberto ás futuras profissões e à aquisição de 
competências para as IIE (Ideias Chave 10) 
 
Ideias Chave 8: Programas de Acreditação 
 
O trabalho em equipa, a multidisciplinaridade, a aprendizagem ao longo 
da vida, a utilização das ferramentas adequadas à resolução de problemas, a 
comunicação através da utilização das TI e o trabalho de projecto, são 
preocupações nesses programas e interferem com as competências a desenvolver 
para as IIE (Ideias Chave 10). 
 
Ideias Chave 9: Análise Comparativa Do Estudos 1 e Estudo 2 
 
A partir dos gráficos (Gráfico 1 até Gráfico 13) poderemos retirar as seguintes 
ideias chave: 
 
Nas universidades portuguesas, relativamente às disciplinas de IIE, registam-se os 
maiores índices de frequência na leccionação dos temas de IIE seu conjunto (Tabela 
13 Comentário 16) e dos mais baixos índices na creditação atribuída (Tabela 17 
Comentário 10). Assim, nas IIE em Portugal parece haver a preocupação de se 
leccionarem todos os temas mais importantes mas atribuindo-lhes pouco 
importância na sua leccionação, resultante dos poucos créditos atribuídos. 
 
O tema de ISC surge com maior frequência e crédito na engenharia mecânica ( 
Tabela 13 Comentário 3 e Tabela 17 Comentário 3) e surge também orientado para 
uma componente mais técnica (Universidades AW e UPor) de ISC (Tabela 14 
Comentário 4). Neste tema a internet é o mais referenciado em AW (Tabela 14 
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Comentário 5) e o tema CGI é o mais referenciado nas UPor e UEsp (Tabela 14 
Comentário 2). 
 
O tema FPP é mais elevado em engenharia civil quer em frequência (Tabela 13 
Comentário 4) quer em créditos (Tabela 17 Comentário 4) relativamente às 
restantes engenharias e nas universidades AW e UEsp. Os sub-temas mais 
referenciados são o processamento de texto e folha de cálculo especialmente em 
engenharia civil (Tabela 14 Comentário 8). 
 
Na média dos créditos de todas as universidades (Gráfico 13) o tema PRG surge 
com as maiores percentagens e em especial em engenharia mecânica quer em 
frequência (Tabela 13 Comentário 13) quer em créditos (Tabela 17 Comentário 7) 
relativamente às restantes engenharias. Em UPor é o tema mais referenciado 
(Tabela 13 Comentário 15) e com mais créditos (Tabela 17 Comentário 8) quer 
entre os diferentes temas quer entre os diferentes grupos de universidades. Os sub-
temas mais abordados são a algoritmia e a linguagem C (Tabela 14 Comentário 15). 
 
No tema APL o CAD ocupa lugar de destaque em todos os ramos de engenharia e 
em todos os grupos de universidades (Tabela 14 Comentário 9) seguindo-se depois 
os sub-temas Matlab e Maple (Tabela 14 Comentário 10 e 11). 
 
De um modo geral podemos dizer que em face dos dados apresentados: 
 

 As IIE têm maior crédito e são em maior número nas universidades AW (os 
cursos de engenharia têm menor número de semestres) (Tabela 16 Comentário 1). 
 

 As universidades Portuguesas têm valores bastante menores nos créditos do 
que as universidades segundo AW e esses valores estão concentrados num número 
idêntico de disciplinas (Tabela 16 Comentário 3). 
 
A análise dos curricula das universidades permitiu-nos também definir as 
competências do engenheiro (Ideias Chave 10). 
 
Ideias Chave 10: Competências Desenvolver 
 
As ideias chave resultantes dos programas de acreditação (Ideias Chave 8), das 
implicações das TI na engenharia (Ideias Chave 7) e da análise dos curricula das 
universidades (Ideias Chave 9) contribuíram para a definição de competências para 
as IIE que sirvam os propósitos do perfil do moderno engenheiro (Ideias Chave 2). 
 
Assim há a destacar a utilização de ferramentas informáticas actuais e futuras 
como meio que permita desenvolver a capacidade de resolução de problemas, a 
capacidade de auto-aprendizagem, trabalhar em equipa e no desenvolvimento de 
projectos multidisciplinares assim como compreender o impacto das soluções 
tecnológicas no contexto global da sociedade. Estas competências implicam 
directamente o ensino das IIE, os temas e as disciplinas a leccionar (Ideias Chave 
11) assim como as orientações curriculares e os modelos de ensino a seguir (Ideias 
Chave 12). 
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Ideias Chave 11: Disciplinas de IIE 
 

As ideias chave para esta secção são as que resultam das Ideias Chave 9 e 
apresentam o número de disciplinas de IIE para três assim distribuídas (Tabela 
26): 
 
A disciplina 1 ISC mais FPP (O tema ISC tenderá a diluir-se naturalmente), a 
disciplina 2 de PRG e a disciplina 3 de CAD. A disciplina 1 pode numa fase inicial 
dividir em disciplinas independentes os temas ISC e FPP. 
 
A engenharia mecânica tem em ISC uma componente mais orientada para o H/w.  
 
O tema FPP tem valores mais elevados em engenharia civil especialmente em 
processamento de texto e folha de cálculo. 
 
O tema de PRG tem valores mais elevados em engenharia mecânica e de materiais. 
 
O CAD é um igualmente importante em todos os ramos de engenharia analisados.  
 
Ideias Chave 12: Orientações Curriculares e Modelos Ensino 
 
Um ensino centrado no aluno, participante activo no processo de formação em que 
através da resolução de problemas e trabalhos de projecto lhe permita a 
criatividade, a inovação, a investigação, o trabalho em equipa e a capacidade 
de aprender. 
 
Um ensino com recurso a meios electrónicos e digitais, o “e-learning” (Capítulo II 
Secção 7.4), e todo um conjunto de meios disponibilizados pela universidade on-
line onde seja possível flexibilizar a sua formação quer no tempo, no espaço e 
nos conteúdos e como tal de acordo com as necessidades de formação de cada um a 
partir de meios postos à sua disposição. 
 
Um ensino que tenha em conta as leis que regulam o ensino superior (Ideias Chave 
3) e as recomendações das instituições que superintendem a engenharia (Ideias 
Chave 8). 
 
Um ensino que tenha em conta a construção da Europa do conhecimento com 
objectivos definidos no Processo de Bolonha (Capítulo II Secção 7.3): 
empregabilidade, competitividade e mobilidade. 
 
Um ensino aberto às mudanças que interferem no ensino da engenharia em geral e 
das IIE em particular (Ideias Chave 7) e que incentive a auto-aprendizagem e a 
aprendizagem ao longo da vida. 
 
 
Ideias Chave 13: As IEE em 2008 (Capítulo IV Secção 10.4) 
 
Os temas são os apresentados na Tabela 22 e as disciplinas apresentam-se na 
Tabela 26 (ISC + FPP, PRG + APL e CAD são as disciplinas referenciadas) de 
acordo com as especificidades indicadas nessa tabela. Até 2008, a componente de 
ISC poderá ser reduzida gradualmente, de modo que a partir dessa data (ano 
lectivo 2007 / 2008,) se mantenha na Disciplina 1 sobretudo a componente FPP. 
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20 Anexo O – Mapa de Ideias Chave 
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Tecnologia
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Ideias Chave 5: As
Tecnologias de Informação

Capítulo II Secção 5

Ideias Chave 7: As TI para
uma Engenharia em

Mudança
Capítulo II Secção 7

Ideias Chave 8: Programas
de Acreditação

Capítulo II Secção 8 Ideias Chave 9: Análise
Comparativa Do Estudos 1
e Estudo 2 (Gráfico 1 até

Gráfico 15)
Capítulo IV Secção 3 e 5

PROPOSTA
REFERENCIAL FINAL

Ideias Chave 13: As IIE em
2008

Capítulo V Secção 10.4

Ideias Chave 6: A
Engenharia - Ciência e

Tecnologia
Capítulo II Secção 6

Ideias Chave 11: Disciplinas de IIE
Capítulo V Secção 7

Ideias Chave 10: Competências a
Desenvolver

Capítulo V Secção 2

Ideias Chave 12: Orientações
Curriculares e Modelos de Ensino

Capítulo V Secção 9
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TABELA RESUMO 16

TABELA RESUMO 14

Gráfico 1 - Frequência
dos Temas por Ramo
de Engenharia para
Universidades AW

TABELA 6

Gráfico 2- Frequência
dos Sub - Temas por
Ramo de Engenharia
para Universidades

AW
TABELA 7

Gráfico 3 - Frequência
dos Temas por Ramo
de Engenharia para

UE
TABELA 8

Gráfico 4 - Frequência
dos Sub - Temas por
Ramo de Engenharia

para UE
TABELA 9

Gráfico 5 - Frequência
dos Temas por Ramo
de Engenharia para

UP
TABELA 10

Gráfico 6 - Frequência
dos Sub - Temas por
Ramo de Engenharia

para UP
TABELA 11

Gráfico 8  - Frequência
dos Sub - Temas por

Ramos de Engenharia
para todas as
Universidades

Gráfico 9  - Frequência
dos Sub - Temas por

Grupos de
Universidades para

todas as Engenharias

Gráfico 10 - N.º médio
de disciplinas de IIE

nos cursos de
engenharia por grupo

de Universidades

Gráfico 11  - Média
Creditada de IIE

relativamente aos
cursos por grupos de

universidades

Gráfico 13  - Média
Creditada dos Temas

por Ramos de
Engenharia para todas

as Universidades

ESTUDO 1

ESTUDO 2

Gráfico 7  - Frequência dos Temas por Grupo de
Universidades e Ramos de Engenharia

TABELA RESUMO 13

Gráfico 12  - Média Creditada dos temas por Grupos
de Universidades para as Diferentes Engenharias

TABELA RESUMO 17

TABELA RESUMO 18 IDEIAS CHAVE 9 IDEIAS CHAVE
11

 
 



 
226 

Capítulo X  

Indíce Remíssivo 
 

A 

Aprendizagem 
Aprendizagem........................................................................53 
Distintos Itinerários Formativos ............................................48 
Meios .....................................................................................17 
Metodologias ....................................................17, 37, 55, 111 
Ritmos de Aprendizagem.......................................................48 

B 

Bloom 
Taxonomias ..................................................................... 91, 98 

C 

C&T 
C&T.......................................................................................43 
Ciência...................................................................................28 
Diplomados............................................................................42 
patentes .....................................................................21, 23, 41 
Patentes................................................................................ 113 
Publicações Científicas ..................................................21, 113 
Robótica.................................................................................26 

Competências 
Auto-Aprendizagem ....................................................... 20, 26 
Básicas...................................................................................25 
Científicas..............................................................................48 
Competências, Objectivos e Resultados de Aprendizagem .....3 
Comunicação ..................................................... 24, 31, 50, 53 
Equipa....................................................................................33 
Específicas.............................................................................53 
Gerais.....................................................................................53 
Lifelong-Learning..................................................................39 
Linguísticas............................................................................44 
Moderno Engenheiro ............................................................. 63 
Pesquisa de Informação .........................................................50 
Profissionais ..........................................................................46 
TI 25, 44 
Tipos de Competências.................................................... 96, 97 
Transversais...........................................................................37 

Competitividade 
Competitividade........................................... 18, 33, 35, 40, 42 
Factores .................................................................................41 
Mercado.................................................................................43 

Computador 
Computador .................................................................... 24, 32 

Comunicação 
Grupos de Discussão..............................................................31 

Conhecimento 
Transferível......................................................................54, 97 
Utilizável ...............................................................................34 

Curricula 
Benchmarks ........................................................................... 67 
Curricula ................................................................................52 

 
Estruturas Curriculares ..........................................................44 
Flexível........................................................................... 39, 44 

D 

Desenvolvimento 
Clusters..................................................................................41 

Desenvolvimento Tecnológico 
Desenvolvimento Tecnológico ....................................... 19, 21 
Transformação.......................................................................47 

Docente 
Aprendiz .............................................................................. 109 
Dinamismo ............................................................................55 
Formação ............................................................................. 109 
Participante .......................................................................... 109 

E 

ECTS 
ECTS .......................................................................................5 

Educação 
Docentes .............................................................................. 164 
Educação ..................................................................32, 41, 50 
Modelo Clássico .................................................................. 108 
On-Line .................................................................................32 
Projecto.............................................................23, 34, 45, 112 
Qualidade...............................................................................43 
Reforma do Ensino Secundário ...............................................5 

E-learning 
B-learning..............................................................................48 
Conectividade ........................................................................48 
Cooperação ............................................................................41 
E-learning ....................................................................... 46, 49 
Flexibilidade ..........................................................................48 
Informação Acessível ............................................................37 
Mlearning ..............................................................................49 
nteractividade ........................................................................48 
síncrona .................................................................................47 

Engenharia 
Acreditação............................................................................ 57 
Criatividade ...........................................................................18 
Instituições.............................................................................21 

Ensino à Distância 
Educação à Distância.............................................................32 
Ensino à Distância .................................................................32 

F 

Formação 
Ciclos................................................................................... 108 
Menos Especializada .............................................................39 
Sequencial............................................................................ 110 
Tempo....................................................................................39 



 
227

G 

Globalização 
Colaboração...........................................................................33 
Globalização ..........................................................................33 
Transações .............................................................................31 
Validade da Informação.........................................................50 

I 

I&D 
I&D................................................................................. 41, 42 

Informação 
Consulta.................................................................................31 
Distribuição .................................................................... 31, 32 
Manusear ...............................................................................34 
Partilha...................................................................................31 
Rapidez..................................................................................31 

Infraestruturas 
Equipamento..........................................................................31 
Recursos .............................................................................. 108 
Tecnologia .............................................................................41 

Internet 
"Chat" ....................................................................................48 
"Mails"...................................................................................31 
Internet...................................................................................26 

L 

LBSE 
LBSE .....................................................................................20 
Lei de Bases.............................................................................7 

Leis 
Revisão ....................................................................................5 

M 

Material Pedagógico 
Livros..................................................................................... 60 
Material Pedagógico .............................................................. 60 

Media 
Media.....................................................................................51 

Mobilidade 
Intercâmbio..................................................................... 20, 44 
Mobilidade.............................................................. 35, 43, 109 

Modelo de Ensino 
"plug and play" .................................................................... 110 
Alunos ................................................................................. 108 
Centrado no Aluno.................................................53, 108, 117 
Digital .................................................................................. 110 
Estudantes Participantes Activos ......................................... 109 
Formação Perene ...................................................................39 
Ideologia ................................................................................21 
interdisciplinaridade .............................................................. 60 
justaposição ...........................................................................53 
Modelo de Ensino..................................................... 52, 53, 95 
Paradigmas .......................................................................... 109 
piramidal.............................................................................. 110 
ponte ....................................................................21, 65, 96, 97 
Processos ...............................................................................17 
Reflexão............................................................................... 109 

teoria......................................................................................21 
Modelo Social 

Hierarquizada ........................................................................21 
Organização...........................................................................21 

Multimédia 
multimédia.............................................................................54 

P 

Parecerias 
Parecerias........................................................................ 20, 42 

Processo de Bolonha 
Comparabilidade dos Cursos .................................................44 
Empregabilidade............................................................. 35, 38 
Europa do Conhecimento ......................................................35 
Factores .................................................................................44 
Processo de Bolonha................................................................7 
Suplemento de Diploma ................................................. 45, 46 

Programa 
Avaliação Qualitativa ............................................................ 60 

Projectos 
Concepção ........................................................................... 112 

Projectos Ensino 
Eur-Ace ...................................................................................7 

Publicitação 
Exames .................................................................................. 60 
Qualidade...............................................................................43 

R 

Recomendações 
Governo .................................................................................38 
investigação .................................................................... 20, 32 
SEFI....................................................................................... 61 

S 

Simulação 
Simulação ............................................................................ 112 

software 
software .......................................................................... 26, 31 

T 

Tecnologia 
videoconferência....................................................................48 

Tecnologias 
Técnicas.................................................................................17 
Tecnologias............................................................................ 63 
tecnológicas ...........................................................................48 
telecomunicações...................................................................26 
teleconferência.......................................................................31 
TIC ...........................................................................24, 31, 41 

U 

Universidade 
Empresa .......................................................................... 31, 39 
Função ...................................................................................37 
Universidade..........................................................................32 
Virtual....................................................................................32 

 




