
21/12/12 ACEF/1213/23052 — Guião para a auto-avaliação

www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=67b98121-570d-1768-029a-5077fdf12409&formId=8a47cc31-730b-aaec-60c9-50acff5d3ff0 1/75

ACEF/1213/23052 — Guião para a auto-avaliação

Caracterização do ciclo de estudos.

A1. Instituição de Ensino Superior / Entidade Instituidora:
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL)

A1.a. Outras Instituições de Ensino Superior / Entidades Instituidoras:

A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL)

A3. Ciclo de estudos:
Sistemas Integrados de Apoio à Decisão

A3. Study cycle:
Business Intelligence

A4. Grau:
Mestre

A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
Despacho n.º 18734/2009, do Diário da República, 2.ª série — N.º 156 — 13 de agosto de 2009

A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Sistemas de Informação

A6. Main scientific area of the study cycle:
Information Systems

A7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de
16 de Março (CNAEF): 

<sem resposta>

A7.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005,
de 16 de Março (CNAEF), se aplicável: 

<sem resposta>

A7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º
256/2005, de 16 de Março (CNAEF), se aplicável: 

<sem resposta>

A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
120

A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):
2 anos lectivos

A9. Duration of the study cycle (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
2 years
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A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
<sem resposta>

A11. Condições de acesso e ingresso:
Podem candidatar-se ao acesso ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Sistemas Integrados de
Apoio à Decisão:
a) Titulares do grau de licenciado ou equivalente legal;
b) Titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um 1.o ciclo de estudos
organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um Estado aderente a este Processo;
c) Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos
do grau de licenciado pelo órgão científico estatutariamente competente do ISCTE-IUL;
d) Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido como atestando
capacidade para realização deste ciclo de estudos pelo órgão científico estatutariamente competente do
estabelecimento de ensino superior onde pretendem ser admitidos.

A11. Entry Requirements:
To be eligible to apply for the degree of master in Business Intelligence, candidates must:
a) Be holders of a bachelor degree or legal equivalent;
b) Hold a foreign academic degree granted in sequence of a 1st study cycle organised in accordance with the
Bologna Process principles by an adherent state;
c) Hold a foreign academic degree acknowledged as fulfilling the requirements of the bachelor degree by the
statutory and legally competent body within ISCTE-IUL;
d)Have an especially relevant academic, scientific or professional curriculum, acknowledged as attestable of
capacity for the realization of this cycle of studies by the statutory and legally competent body within ISCTEIUL.

A12. Ramos, opções, perfis...

Pergunta A12

A12. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o
ciclo de estudos se estrutura (se aplicável):

Não

A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ... (se aplicável)

A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o
ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms of
organisation of alternative paths compatible with the structure of the study cycle (if applicable)

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

<sem resposta>

A13. Estrutura curricular

Mapa I -

A13.1. Ciclo de Estudos:
Sistemas Integrados de Apoio à Decisão

A13.1. Study Cycle:
Business Intelligence
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A13.2. Grau:
Mestre

A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>

A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits
that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area
Sigla /

Acronym

ECTS Obrigatórios /

Mandatory ECTS

ECTS Optativos /

Optional ECTS*

Ciências e Tecnologias da Informação / Information Science

and Tecnonogies
CTI / SIT 54 0

Estatística e Analise de Dados / Statistics and Data

Analysis
EAD / S D A 6 0

Gestão Geral / Managment GG / M 6 0

Informática Aplicada / Applied Informatics IAp / ApI 12 0

Inteligência Artif icial / Artif icial Intelligence IA / AI 6 0

Sistemas de Informação / Information Systems SI / IS 24 0

Não Especif icada / Not specif ied n.e / n.s. 0 12

(7 Items)  108 12

A14. Plano de estudos

Mapa II - - 1º Ano – 1º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Sistemas Integrados de Apoio à Decisão

A14.1. Study Cycle:
Business Intelligence

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano – 1º semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year – 1st semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
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Unidades Curriculares / Curricular Units

Área

Científica /

Scientific

Area (1)

Duração

/

Duration

(2)

Horas

Trabalho /

Working

Hours (3)

Horas

Contacto /

Contact

Hours (4)

ECTS
Observações /

Observations (5)

Análise de Dados / Data Analysis EAD / S D A

semestral

/

semester

150
37 (T=9; TP=9;

PL=18; OT=1)
6

Obrigatória /

Mandatory

Sistemas de Informação Analíticos I / Data

Warehouse Systems I
SI / IS

semestral

/

semester

150

37 (T=18;

TP=9; PL=9;

OT=1)

6
Obrigatória /

Mandatory

Sistemas Integrados de Apoio à Decisão /

Integrated Business intelligence
CTI / SIT

semestral

/

semester

150
37 (T= 27;

TP=9; OT=1)
6

Obrigatória /

Mandatory

Sistemas de Informação Estratégicos e Gestão

de Desempenho I /trategic Information Systems

and Performance Management I

GG / M

semestral

/

semester

150
37 (T= 18;

TP=18; OT=1)
6

Obrigatória /

Mandatory

Opção 1 / Free option 1 n.e / n.s.

semestral

/

semester

150
25 (T=24;

OT=1)
6

Optativa – Tempo

médio de contacto /

Optional - Medium

contact hours

(5 Items)       

Mapa II - - 1º Ano – 2º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Sistemas Integrados de Apoio à Decisão

A14.1. Study Cycle:
Business Intelligence

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano – 2º semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year – 2nd semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular

Units

Área

Científica /

Scientific

Area (1)

Duração

/

Duration

(2)

Horas

Trabalho /

Working

Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações

/

Observations

(5)

Extracção de Conhecimento de Dados /

Data Mining
IA / AI

semestral

/

semester

150 37 (T=18; PL=18; OT=1) 6
Obrigatória /

Mandatory

Sistemas de Informação Analíticos II /Data
SI / IS

semestral

/ 150 37 (T=18; PL=18; OT=1) 6
Obrigatória /
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Warehouse Systems II semester Mandatory

Sistemas de Informação Estratégicos e

Gestão de Desempenho II Strategic

Information Systems and Performance

Management II

SI / IS

semestral

/

semester

150
37 (T=18;TP=9; PL=9;

OT=1)
6

Obrigatória /

Mandatory

Aplicações de SIAD I / Business

Intelligence Applications I
IAp / ApI

semestral

/

semester

150 37(T=9;TP=18;PL=9;OT=1) 6
Obrigatória /

Mandatory

Aplicações de SIAD II / Business

Intelligence Applications II
IAp / ApI

semestral

/

semester

150
37

(T=9;TP=18;PL=9;OT=1)
6

Obrigatória /

Mandatory

(5 Items)       

Mapa II - - 2º Ano

A14.1. Ciclo de Estudos:
Sistemas Integrados de Apoio à Decisão

A14.1. Study Cycle:
Business Intelligence

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular

Units

Área

Científica /

Scientific

Area (1)

Duração

/

Duration

(2)

Horas

Trabalho /

Working

Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours

(4)

ECTS
Observações /

Observations (5)

Gestão de Projectos de Sistemas de

Informação / Information System Project

Management

SI / IS

semestral

/

semester

150
37

(T=18;TP=18;OT=1)
6

Obrigatória /

Mandatory

Seminário em sistemas integrado de

apoio à decisão / Business intelligence

Seminar

CTI / SIT

semestral

/

semester

150 37 (T=36;OT=1) 6
Obrigatória /

Mandatory

Opção 2 / Free option 2 n.e / n.s.

semestral

/

semester

150 25 (T=24;OT=1) 6

Optativa – Tempo

médio de contacto /

Optional - Medium

contact hours

Dissertação em sistemas integrado de

apoio à decisão Master Dissertation in

Business Intelligence
CTI / SIT

Anual /

Annual
1050 7 (OT=7) 42

Obrigatória /

Mandatory

(4 Items)       
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Perguntas A15 a A16

A15. Regime de funcionamento:
Pós Laboral

A15.1. Se outro, especifique:
<sem resposta>

A15.1. If other, specify:
<no answer>

A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respectiva(s) Ficha(s) Curricular(es)
deve(m) ser apresentada(s) no Mapa VIII)

Filipe Alexandre Azinhais dos Santos

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço

A17.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço

Mapa III - Protocolos de Cooperação

Mapa III

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
<sem resposta>

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
<sem resposta>

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes

A17.2. Mapa IV. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio.(PDF, máx. 100kB)
Documento com o planeamento da distribuição dos estudantes pelos locais de formação em serviço demonstrando
a adequação dos recursos disponíveis. 

<sem resposta>

A17.3. Recursos próprios da instituição para acompanhamento efectivo dos seus estudantes
no período de estágio e/ou formação em serviço.

A17.3. Indicação dos recursos próprios da instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos
estágios e períodos de formação em serviço.

<sem resposta>

A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training
periods.

<no answer>

A17.4. Orientadores cooperantes
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A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB).

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB)
Documento com os mecanismos de avaliação e selecção dos monitores de estágio e formação em serviço,
negociados entre a instituição de ensino e as instituições de formação em serviço.

<sem resposta>

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclos de estudos de formação de
professores).

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclo de estudos de formação de
professores) / Map V. External supervisors responsible for following the students’ activities (only for teacher
training study cycles)

Nome /

Name

Instituição ou estabelecimento

a que pertence / Institution

Categoria Profissional

/ Professional Title

Habilitação Profissional /

Professional Qualifications

Nº de anos de serviço /

No of working years

<sem resposta>

Pergunta A18 e A19

A18. Observações:

O Mestrado em Sistemas Integrados de Apoio à Decisão (MSIAD) foi criado em 2005 e vai na sua 4ª edição. Foi
criado com a missão de dotar o mercado de profissionais habilitados a gerir, especificar, implementar e usar
com sucesso sistemas que apoiem os processos de decisão, devidamente integrados na gestão da informação
organizacional. MSIAD é o único mestrado a nível nacional onde os sistemas de suporte à decisão empresarial
são estudados de forma multidisciplinar e integrada: conteúdos de Gestão, Engenharia, Estatística, Inteligência
Artificial e SI, são ensinados sempre na ótica do gestor. O corpo docente de MSIAD é constituído por
professores experientes com doutoramento, boa qualificação científica e pedagógica. O mestrado tem ainda a
participação de especialistas externos com experiência empresarial.
MSIAD tem tido uma boa recetividade por parte de profissionais que a ele recorrem como forma de se
especializarem em Business Intelligence e de potenciar novas oportunidades profissionais. De facto os alunos
formados em MSIAD não têm dificuldade em arranjar emprego na área e é frequente mudarem de emprego
assim que concluem a parte curricular do mestrado. 
O plano de estudos de MSIAD está estruturado em quatro níveis de formação: 
1º Nível: Fornecer conhecimentos e competências integradoras em SI indispensáveis para uma adequada e
coerente gestão e especificação dos SIAD. Esta é a missão das unidades curriculares (UCs) Sistemas
Integrados de Apoio à Decisão, Sistemas de Informação Estratégicos e Gestão de Desempenho II e de Gestão
de Projectos de Sistemas de Informação.
2º Nível: Fornecer conhecimentos e competências básicas em todas as tarefas, métodos e tecnologias
específicas a BI e necessárias à implementação dos diferentes tipos de aplicações: Esta é a missão das
unidades curriculares de Sistemas de Informação Analíticos I e Sistemas de Informação Analíticos II, Sistemas
de Informação Estratégicos e Gestão de Desempenho I, Análise de Dados e Extração de Conhecimento de
Dados. 
3º Nível: Fornecer conhecimentos e competências avançados nas principais aplicações do mercado e dar uma
visão alargada sobre o futuro desta área: Esta é a missão das UCs Aplicações em SIAD I e Aplicações em SIAD
II que serão especialmente orientadas à gestão e desenvolvimento de projetos de Gestão de Risco, Activity
Based Management, Relationship Management (Clientes, Fornecedores e Recursos humanos), BSC, Gestão de
desempenho etc.
4º Nível: Adquirir conhecimentos / competências especializados num tópico de SAD adequado ao perfil e
preferência do aluno. Essa é a missão da dissertação de mestrado. 
Em MSIAD, os projetos de dissertação de alguns alunos realizam-se no âmbito de projetos da empresa onde
trabalham, introduzindo melhorias nos seus processos de negócio. Outros projetos de dissertação são de
caracter científico e inovadores e pontualmente são publicados em conferências internacionais.
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A18. Observations:

The Master's in Integrated Business Systems (MIBS) has the mission of providing the market with qualified
professionals who are able to manage, specify, implement and successfully make use of systems that provide
support to decision-making processes, duly integrated in the management of business information. MIBS is only
master at national level where business decision support systems are studied in a multidisciplinary and
integrated way: contents of Management, Engineering, Statistics, Artificial Intelligence and Information Systems
are always taught in the manager perspective.
MIBS have a experienced teaching staff with PhD, with good scientific and pedagogical qualifications.The
master also Participation of external experts also with business experience.
MIBS has a good receptivity on the part of professionals that are finding a specialization in Business Intelligence
and foster new professional opportunities. In fact the graduates in MIBS have no difficulty in finding a job in the
area and often change jobs as soon as complete the first year.
The programme of study of MIBS is structured in four levels of training:
Level 1: Provide integrating knowledge and skills in SI indispensable for a proper and consistent management
and specification of Decision Support Systems. This is the mission of the course units (CUs) Integrated
Business intelligence, Strategic Information Systems and Performance Management II and Information System
Project Management.
Level 2: Provide knowledge and basic skills in all tasks, methods and technologies specific to BI and necessary
for the implementation of different types of applications: This is the mission of the course units Data Warehouse
Systems I , Data Warehouse Systems II, Strategic Information Systems and Performance Management I, Data
Analysis and Data Mining.
Level 3: Provide advanced knowledge and skills in the leading applications and give a broad overview on the
future of BI: This is the mission of Ucs Business Intelligence Applications I and Business Intelligence
Applications II that are specifically oriented to management and development of Risk Management projects,
Activity Based Management, Relationship Management (Customers, Suppliers and Human Resources), BSC,
Performance Management etc.
Level 4: Acquire knowledge / skills in a specialized topic of BI appropriate to the profile and preference of the
student. That is the mission of the Masters dissertation.
In MIBS, the dissertation projects of some students are held within projects of the company where they work,
allowing the introduction of improvements in their business processes. Other dissertation are scientific and
innovative projects. Punctually they are published in international conferences

A19. Participação de um estudante na comissão de avaliação externa
A Instituição põe objecções à participação de um estudante na comissão de avaliação externa?

Não

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
O Mestrado em Sistemas Integrados de Apoio à Decisão (MSIAD) tem por missão dotar o mercado de
profissionais habilitados a gerir, especificar, implementar e usar com sucesso sistemas que apoiem os
processos de decisão, devidamente integrados na gestão da informação organizacional.
Os objetivos gerais definidos para MSIAD são:
1. 1. Dar formação avançada e abrangente nos diferentes tipos de Sistemas de Apoio à Decisão, integrados na
arquitetura global de Sistemas de Informação de uma organização. 
2. 2. Aplicar à gestão das organizações os conhecimentos gerados nos diversos domínios dos Sistemas de
Apoio à Decisão. 
3. 3. Promover a integração e complementaridade de conhecimentos das áreas da gestão, da informática e dos
métodos quantitativos;
4. 4. Gerar investigação nesta área científica, fomentando a partilha de conhecimento, de métodos e de
resultados, entre as Empresas e as Universidades. 

1.1. Study cycle's generic objectives.
The Master's in Integrated Business Systems (MIBS) has the mission of providing the market with qualified
professionals who are able to manage, specify, implement and successfully make use of systems that provide
support to decision-making processes, duly integrated in the management of business information.
The main objectives defined for MIBS are:
1. Give comprehensive and advanced training in different types of Decision Support Systems, integrated into the
overall architecture of information systems of an organization.
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2. Apply the management of organizations the knowledge generated in the various fields of Business
Intelligence.
3. Promote integration and complementarity of knowledge in the areas of management, information technology
and quantitative methods;
4. Generate scientific research in this area, encouraging the sharing of knowledge, methods and results,
between companies and universities.

1.2. Coerência dos objectivos definidos com a missão e a estratégia da instituição.
Os objetivos do curso inscrevem-se nos objetivos estratégicos do ISCTE-IUL: 
(1) a produção e transmissão de conhecimento científico que proporcione valor económico, social e cultural à
sociedade: de acordo com os objetivos do curso supracitados, os alunos estarão aptos a gerir, especificar,
implementar e usar com sucesso sistemas que apoiem os processos de decisão, devidamente integrados na
gestão da informação organizacional.
(2) o reforço da formação pós-graduada de excelência no ISCTE-IUL, com a garantia de um corpo docente
especializado em áreas relevantes dos Sistemas de Apoio à Decisão.

1.2. Coherence of the study cycle's objectives and the institution's mission and strategy.
The study cycle’s objectives fall within the ISCTE-IUL’s strategic objectives: 
(1) the production and transmission of scientific knowledge that provides economic, social and cultural value to
the society: according to the previous course objectives, students will be able to manage, specify, implement
and successfully use systems that support decision processes, duly integrated in the management of
organizational information.
(2) strengthening the postgraduate training of excellence in ISCTE-IUL, with the guaranteed by a qualified
teaching staff properly specialized in relevant areas of Business Intelligence.

1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
<sem resposta>

1.3. Means by which the students and teachers involved in the study cycle are informed of its objectives.

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade

2.1 Organização Interna

2.1.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudo, incluindo a sua aprovação, a revisão
e actualização dos conteúdos programáticos e a distribuição do serviço docente.

O conselho científico (CC) é o órgão de coordenação central das atividades científicas e dos processos
relativos à carreira docente e de investigação. Delibera sobre a distribuição do serviço docente, sujeitando-a a
homologação do Reitor; pronuncia-se sobre a criação e alteração de ciclos de estudos e aprova os planos de
estudos dos ciclos de estudos ministrados, bem como as disposições sobre transições curriculares. Intervêm
neste processo: CC do Dep, CC da Escola, Comissão Análise Curricular, CP, CC, Reitor. A criação e alteração
de cursos é regulamentada por despacho reitoral com os referenciais a considerar, as competências dos
diferentes órgãos e os elementos que devem constar da instrução dos processos, cuja aprovação é precedida
por parecer positivo da CAC a qual assegura a conformidade dos planos de estudo dos cursos aos padrões de
garantia da qualidade, às normas das entidades reguladoras e à política e estratégia para a qualidade e a
sustentabilidade institucional

2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study cycle, including its approval, the syllabus
revision and updating, and the allocation of academic service.

The scientific council (CC) is the central coordinating body of scientific activities and processes relating to the
teaching career and to research. This body decides on the distribution of teaching activities, and is subject to
the approval of the Rector; decides on the creation and modification of study cycles and approves the curricula
of the programmes offered, as well as the provisions on curricular transitions. This process includes:Dept.’s
CC, School’s CC,Curricular Review Committee,CC,CP,Rector.The creation and modification of programmes is
governed by Rector’s order, which includes the references to take into account, the responsibilities of the
different bodies and the organizational procedures to be included in the trial processes, whose approval is
preceded by a positive opinion of the CAC, who ensures compliance of curricula to the standards of quality
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assurance,to the rules of regulatory entities and to the policy and strategy for quality and institutional

sustainability.

2.1.2. Forma de assegurar a participação activa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão
que afectam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.

A participação de docentes e estudantes realiza-se através de avaliações intercalares das UCs e inquéritos
finais de UC e de curso. A avaliação intercalar das UCs, possibilita que em tempo útil as opiniões dos alunos
sejam consideradas pelos docentes na melhoria do processo de ensino e aprendizagem. Para o efeito os
alunos reúnem-se para identificar os Pontos Fortes e a Melhorar de cada UC, realizando-se depois uma reunião
com o responsável do ciclo de estudos para análise dos resultados e decisão sobre medidas a implementar. No
fim de cada semestre realiza-se um inquérito aos estudantes, que visa auscultar a sua opinião sobre a
qualidade de cada UC/equipa docente a vários níveis. No final de cada UC a equipa docente envolvida analisa o
seu funcionamento e elabora um relatório final

2.1.2. Means to ensure the active participation of academic staff and students in decision-making processes that
have an influence on the teaching/learning process, including its quality.

The participation of faculty and students takes place via mid-term and final surveys for CU and for the
programme. The mid-term evaluation of the CU, allows students' opinions to be timely considered by the faculty,
in order to improve teaching and learning of the CU. Students will meet and list the "Strengths and the
Improvement Proposals" for each CU. This is followed by a meeting with the staff member of the study cycle to
analyse the results and to decide on measures to be implemented. At the end of each semester, there will be a
student survey that aims to gauge their about the quality of the CU/faculty at various levels. Upon completion of
the CU, the faculty team involved will meet and produce a final report.

2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos. 
A monitorização da qualidade do ensino segue uma abordagem multinível que procura articular as avaliações
efetuadas para produzir relatórios anuais de autoavaliação, e propostas de melhoria e acompanhamento que
contribuam para a sua melhoria contínua. Este processo contempla os seguintes níveis sucessivos de
avaliação: UC, Curso, Unidade Orgânica e ISCTE-IUL. Estes relatórios orientam-se pelos termos de referência
do Manual da Qualidade e incluem uma síntese dos pontos fortes e fracos e propostas de melhoria a
implementar no ano seguinte, com a respetiva calendarização e efeitos esperados para ser possível efetuar a
sua monitorização. O Gabinete de Estudos, Avaliação, Planeamento e Qualidade (GEAPQ) proporciona o apoio
técnico e logístico previsto nas suas competências, competindo à Direção de Sistemas de Informação garantir
a produção e disponibilização on-line da maior parte da informação. É produzido um relatório semestral por UC
e, para cada ciclo de estudos, um relatório anual.

2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study cycle. 
Monitoring the quality of education follows a multilevel approach that seeks to articulate the conducted
evaluations to produce annual self-assessment reports, and proposals for improvement and monitoring that
contribute to its continuous enhancement. This process includes the following successive levels of evaluation:
CU, programme, Organic Unit and ISCTE-IUL. These reports are guided by the terms of reference within the
Quality Manual, and include a summary of the strengths and weaknesses, as well as suggestions for
improvements to be implemented in the following year, with their timing and expected effects, in order to make
monitoring possible. The Office of Research, Evaluation, Planning and Quality (GEAPQ) provides technical and
logistical support, as defined by its competences, and the Directorate of Information Systems ensures
production and online availability for most of the information. A biannual report is produced for each CU, and an
annual report for each programme.

2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na
instituição. 

O modelo organizacional do sistema de garantia da qualidade (SIGQ) do ISCTE-IUL incluí a Comissão de
Garantia da Qualidade (CGQ), o Conselho Consultivo de Garantia da Qualidade, um Painel de stakeholders
externos, a Comissão de Análise Curricular e o GEAPQ. A CGQ é presidida por um Vice-Reitor ou Pró-Reitor
para a qualidade e integra um Coordenador Executivo do SIGQ responsável por gerir a implementação e
monitorização do SIGQ. São também membros da CGQ os: Presidentes dos Conselhos Científico e Pedagógico,
Diretores de Escolas, Representantes dos alunos, Administrador e Diretor Coordenador. A CGQ é responsável
por: propor ao Reitor os objetivos estratégicos para a qualidade; estabelecer os procedimentos e planos de
atividades para a concretização e monitorização do SIGQ; assegurar o ajustamento do SIGQ às normas legais e
critérios das entidades reguladoras; aprovar a proposta de relatório de autoavaliação institucional; rever o
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Manual da Qualidade

2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution. 
The organizational model of the system of quality assurance (SIGQ) at ISCTE-IUL includes the Commission for
Quality Assurance (CGQ), the Advisory Council for Quality Assurance, a panel of external stakeholders, the
Curricular Review Committee and the GEAPQ. The CGQ is headed by a Vice Rector or Pro Rector for quality
and includes an SIGQ executive coordinator, who is responsible for managing the implementation and
monitoring of SIGQ. The following are also members of the CGQ: Presidents of the Scientific and Pedagogic
Councils, School Principals, Students’ Representatives, Administrator and Chief Coordinator. The CQC is
responsible for: proposing the strategic objectives for the quality to the Rector, establishing procedures and
activity plans for the implementation and monitoring of SIGQ; ensuring SIGQ adjustment to legal standards and
criteria of the regulatory entities; approving the draft of the institutional self-evaluation report; review the Quality
Manual.

2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos. 
A garantia da qualidade do ensino/aprendizagem assenta na elaboração dos relatórios sequenciais de
autoavaliação já referidos. Posteriormente o presidente da CGQ e o GEAPQ elaboram um relatório síntese do
ensino e o plano global de ação para a melhoria da qualidade do ensino no ISCTE-IUL. A CGQ faz uma análise
sobre o grau de prossecução dos objetivos definidos para a qualidade do ensino e um parecer sobre o
funcionamento do sistema interno de garantia da qualidade do ensino, bem como um plano global de melhoria.
A CGQ aprecia o relatório de autoavaliação e são propostos ao Reitor a aprovação dos programas de
promoção da qualidade e a alocação dos meios necessários, bem como a aprovação do relatório de
autoavaliação. Para além destes procedimentos de recolha de informação, acompanhamento e avaliação
periódica do ciclo de estudos, existem outros já referidos anteriormente como a avaliação intercalar e os
inquéritos semestrais de monitorização da qualidade do ensino

2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study cycle. 
Quality assurance in teaching/learning is based on the elaboration of the above-mentioned sequential self-
assessment reports. Then, the president of the CQC and the GEAPQ prepare a synthesis report of teaching and
the global plan of action to improve the quality of teaching at ISCTE-IUL. The CGQ analyses the progress degree
of the objectives set for the quality of teaching and an opinion on the functioning of the internal system of quality
assurance in teaching, as well as a comprehensive plan for improvement. The CGQ examines the self-
assessment report and the approval of programs to promote quality and allocation of necessary resources is
proposed to the Rector, as well as the adoption of the self-assessment report. In addition to these procedures
for collecting information, monitoring and periodically evaluating the programme, there are others already
mentioned such as the mid-term and semi-annual surveys to monitor the quality of teaching.

2.2.4. Ligação facultativa para o Manual da Qualidade 
http://www.iscte-iul.pt/Libraries/Sistema_de_Gest%c3%a3o_da_Qualidade/Manual_da_Qualidade_ISCTE-

IUL.sflb.ashx
2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de acções de melhoria.

A monitorização da qualidade do ensino realiza-se de acordo com uma abordagem multinível (UC, Curso,
Unidade Orgânica e ISCTE-IUL) e procura articular as avaliações efetuadas de modo a produzir relatórios
anuais de autoavaliação que contribuam para a sua melhoria contínua. Na avaliação intercalar são analisados
os problemas detetados e apresentadas sugestões de melhoria específicas para o mesmo período e períodos
seguintes. Com base nos resultados do inquérito de monitorização pedagógica é produzida uma sistematização
dos resultados. As UCs que se afastem significativamente dos objetivos e metas traçados são consideradas
como não satisfatórias e referenciadas para melhoria, sendo então desencadeados procedimentos que podem
incluir ações de formação em áreas de desenvolvimento pedagógico relevantes para os docentes da UC, a
realização de uma auditoria pedagógica à UC para uma análise mais profunda da situação e a aplicação de
soluções efetivas de melhoria.

2.2.5. Discussion and use of study cycle’s evaluation results to define improvement actions. 
Monitoring the quality of teaching is carried out according to a multilevel approach (CU, Programme, Organic
Unit and ISCTE-IUL) and seeks to articulate the conducted monitoring surveys to produce the annual self-
assessment reports that contribute to its continuous improvement. In the mid-term review, detected problems
are discussed and specific improvement suggestions for the current/following periods are made. Based on the
results of the teaching monitoring survey, a systematization of the results is produced. The course units that are
significantly deviated from the objectives and targets are considered as unsatisfactory and referenced for
improvement, triggering improvement procedures that may include training in relevant pedagogical
development areas for the CU faculty, or a pedagogical audit to the CU to perform a deeper analysis of the
situation and implementing effective solutions for improvement.

http://www.iscte-iul.pt/Libraries/Sistema_de_Gest%c3%a3o_da_Qualidade/Manual_da_Qualidade_ISCTE-IUL.sflb.ashx
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2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos. 
Não se aplica

2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years. 
Not applicable

3. Recursos Materiais e Parcerias

3.1 Recursos materiais

3.1.1 Instalações físicas afectas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços lectivos, bibliotecas, laboratórios,
salas de computadores, etc.).

Mapa VI. Instalações físicas / Mapa V. Spaces

Tipo de Espaço / Type of space Área / Area (m2)

56 Salas de aula (2743 lugares sentados) 3212.9

56 salas de aula com 1 PC com acesso rede de dados e projector (2743 lugares sentados) 3212.9

Área total com acesso Wireless 6173.9

13 laboratórios de informática (307 lugares sentados) 702.7

2 anfiteatros com 122 lugares cada um 260

1 anfiteatro com 200 lugares 365

1 anfiteatro com 248 lugares 230

1 anfiteatro com 204 lugares 187.9

1 anfiteatro com 168 lugares 187.9

2 anfiteatros com 192 lugares cada um 333.8

1 grande auditório com 497 lugares 1189.6

3 auditórios planos com 50 lugares cada um 329.2

1 auditório plano com 70 lugares 150

Biblioteca (234 lugares sentados) 1733

Sala Estudo Geral (120 lugares sentados) 490

Sala Estudo em grupo (207 lugares sentados) 203

Salas de investigação (104 lugares sentados) 373.3

Gabinetes de Investigadores (26 lugares sentados) 186.4

Laboratórios de Investigação (174 lugares sentados) 849.5

Centros de investigação 1056.8

Espaço de exposições 372.8

Sala Polivalente (Impressões, reprografia, apoio informático e logístico) 125

Cantina 375

Restaurante e bares 758.5

8 Salas de reuniões com 96 lugares sentados 193.2

Residência Universitária (alunos e docentes deslocados) 6580

Gabinete de Apoio ao aluno 30

Parques de estacionamento 7600

3.1.2 Principais equipamentos e materiais afectos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didácticos e
científicos, materiais e TICs).

Mapa VII. Equipamentos e materiais / Map VII. Equipments and materials

Equipamentos e materiais / Equipment and materials Número / Number
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Número de computadores existentes nos laboratórios de informática 405

Número de computadores existentes na biblioteca 61

Número de computadores existentes nas salas de estudo 13

Impressoras: Sala polivalente, biblioteca e residência 11

Fotocopiadoras: Sala Polivalente, biblioteca e espaços comuns (com cartão recarregável) 17

3.2 Parcerias

3.2.1 Eventuais parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
Os alunos podem candidatar-se ao programa Erasmus que permite a estadia entre 6 meses a 1 ano (quer no 1º
ou 2º ano) em 17 universidades europeias.
Em cada departamento é nomeado um coordenador ERASMUS que apoia o aluno no learning agreement e
assegura o reconhecimento mútuo de créditos.

3.2.1 International partnerships within the study cycle.
Students can apply to the Erasmus program that allows stay between 6 months to 1 year (either the 1st or 2nd
year) in 17 European universities.
In each department a coordinator of ERASMUS is appointed for supporting students in the learning agreement
and ensure mutual recognition of credits.

3.2.2 Colaborações com outros ciclos de estudos, bem como com outras instituições de ensino superior nacionais.
O mestrado admite alunos licenciados de diversas universidades nacionais. As UCs estão abertas a alunos de
outros ciclos de estudo, que as podem fazer como optativas.
Para além disso existem protocolos com a Universidade do Minho e a Universidade do Algarve para utilização
de docentes dessas instituições.

3.2.2 Collaboration with other study cycles of the same or other institutions of the national higher education system.
The master admits graduate students of various national universities. As elective CU, CU can be attended by
students of other study cycle.
In addition there are protocols with the University of Minho and University of Algarve for the use of teachers of
these institutions.

3.2.3 Procedimentos definidos para promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos.
Convites a colegas de outras universidades para arguência ou orientação de dissertações;
Procura de desenvolvimento de protocolos com as instituições que recebem alunos do mestrado.

3.2.3 Procedures to promote inter-institutional cooperation within the study cycle.
Invitations to teachers from other universities for evaluation or supervision of dissertation projects;
Looking for the development of protocols with institutions that receive master students.

3.2.4 Práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.
Divulgação do curso junto de organizações e empresas potencialmente interessadas;
Organização de seminário anual aberto à comunidade empresarial;
Convite de profissionais de BI para troca de experiências com os alunos.

3.2.4 Relationship of the study cycle with business network and the public sector.
Publicity with the courses offered by organizations and companies potentially interested; 
Organization of an annual seminar open to the business community;
Invitation of BI professionals to exchange experiences with students.

4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente
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4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - Filipe Alexandre Azinhais dos Santos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Filipe Alexandre Azinhais dos Santos

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Duarte Manuel Forjaz Pacheco Trigueiros

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Duarte Manuel Forjaz Pacheco Trigueiros

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
<sem resposta>

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
<sem resposta>

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Elsa Alexandra Cabral da Rocha Cardoso

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Elsa Alexandra Cabral da Rocha Cardoso

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/8a47cc31-730b-aaec-60c9-50acff5d3ff0/questionId/7fc9d992-6cd2-aa25-60f0-507d08c6b0be/annexId/1ed67a24-3b21-577e-4ec3-50acff23f13a
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/8a47cc31-730b-aaec-60c9-50acff5d3ff0/questionId/7fc9d992-6cd2-aa25-60f0-507d08c6b0be/annexId/d3cf745e-0ebd-68a6-55b0-50adfc8a46b7
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4.1.1.4. Categoria:

Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - João Ricardo Paulo Marques Guerreiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Ricardo Paulo Marques Guerreiro

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
<sem resposta>

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
<sem resposta>

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Jorge Eduardo Soares Coelho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge Eduardo Soares Coelho

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
<sem resposta>

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
<sem resposta>

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - José António Cordeiro Gomes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José António Cordeiro Gomes

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/8a47cc31-730b-aaec-60c9-50acff5d3ff0/questionId/7fc9d992-6cd2-aa25-60f0-507d08c6b0be/annexId/baf7a7b3-2ee1-0109-0d50-50adfc73e7e0
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/8a47cc31-730b-aaec-60c9-50acff5d3ff0/questionId/7fc9d992-6cd2-aa25-60f0-507d08c6b0be/annexId/731644ee-4d42-707d-7b02-50adfc5caf59
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/8a47cc31-730b-aaec-60c9-50acff5d3ff0/questionId/7fc9d992-6cd2-aa25-60f0-507d08c6b0be/annexId/2806c9fa-dd2f-adb7-977e-50adfc6e5c30
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
30

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - José Maria Monteiro de Azevedo Rodrigues

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Maria Monteiro de Azevedo Rodrigues

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Maria Teresa Delgado Calapez

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Teresa Delgado Calapez

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/8a47cc31-730b-aaec-60c9-50acff5d3ff0/questionId/7fc9d992-6cd2-aa25-60f0-507d08c6b0be/annexId/c6c71c3c-7bfb-f6c3-365a-50adfc32ac6b
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/8a47cc31-730b-aaec-60c9-50acff5d3ff0/questionId/7fc9d992-6cd2-aa25-60f0-507d08c6b0be/annexId/731cf629-1c77-fc98-d8dd-50adfc6a2275
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Nelson José dos Santos António

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Nelson José dos Santos António

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Orlando Manuel de Oliveira Belo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Orlando Manuel de Oliveira Belo

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
<sem resposta>

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
<sem resposta>

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Patricia Chambel Narciso

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Patricia Chambel Narciso

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/8a47cc31-730b-aaec-60c9-50acff5d3ff0/questionId/7fc9d992-6cd2-aa25-60f0-507d08c6b0be/annexId/21f25aa1-a13f-57aa-67c9-50adfcafaa1f
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/8a47cc31-730b-aaec-60c9-50acff5d3ff0/questionId/7fc9d992-6cd2-aa25-60f0-507d08c6b0be/annexId/bfa59415-6bfc-9598-44b3-50adfc42b1ac
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/8a47cc31-730b-aaec-60c9-50acff5d3ff0/questionId/7fc9d992-6cd2-aa25-60f0-507d08c6b0be/annexId/53b17f47-9d16-3e39-880f-50adfc06a1ac
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4.1.1.4. Categoria:
<sem resposta>

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
<sem resposta>

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Paulo Miguel Rasquinho Ferreira Rita

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Miguel Rasquinho Ferreira Rita

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Pedro de Paula Nogueira Ramos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro de Paula Nogueira Ramos

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Pedro Miguel da Costa Soares Perfeito

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Miguel da Costa Soares Perfeito

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/8a47cc31-730b-aaec-60c9-50acff5d3ff0/questionId/7fc9d992-6cd2-aa25-60f0-507d08c6b0be/annexId/7857c4da-dd82-031e-0ee3-50adfff7a89b
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/8a47cc31-730b-aaec-60c9-50acff5d3ff0/questionId/7fc9d992-6cd2-aa25-60f0-507d08c6b0be/annexId/84dd2ca6-44db-a33d-1bec-50adff54f9e8
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/8a47cc31-730b-aaec-60c9-50acff5d3ff0/questionId/7fc9d992-6cd2-aa25-60f0-507d08c6b0be/annexId/8a48bf4f-f824-3318-ae78-50adff85a10a


21/12/12 ACEF/1213/23052 — Guião para a auto-avaliação

www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=67b98121-570d-1768-029a-5077fdf12409&formId=8a47cc31-730b-aaec-60c9-50acff5d3ff0 19/75

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
<sem resposta>

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
<sem resposta>

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Rui Alexandre Henriques Gonçalves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rui Alexandre Henriques Gonçalves

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
<sem resposta>

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
<sem resposta>

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

4.1.2 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático após submissão do guião)

4.1.2. Equipa docente do ciclo de estudos / Study cycle’s academic staff

Nome / Name
Grau /

Degree

Área científica /

Scientific Area

Regime de tempo /

Employment link

Informação/

Information

Filipe Alexandre Azinhais dos

Santos
100

Ficha em

preenchimento

Duarte Manuel Forjaz Pacheco

Trigueiros

Ficha em

preenchimento

Elsa Alexandra Cabral da Rocha

Cardoso
100

Ficha em

preenchimento

João Ricardo Paulo Marques

Guerreiro

Ficha em

preenchimento

Jorge Eduardo Soares Coelho
Ficha em

preenchimento

José António Cordeiro Gomes 30 Ficha em

preenchimento

José Maria Monteiro de Azevedo
100

Ficha em

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/8a47cc31-730b-aaec-60c9-50acff5d3ff0/questionId/7fc9d992-6cd2-aa25-60f0-507d08c6b0be/annexId/d04957e8-14a9-5c7b-5019-50adff0a9858
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/8a47cc31-730b-aaec-60c9-50acff5d3ff0/questionId/7fc9d992-6cd2-aa25-60f0-507d08c6b0be/annexId/47947523-441d-10f6-e56f-50adffd2a070
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/fill/h/7ae463be-37ab-7c24-f213-50adfe25e2ea
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/fill/h/79750127-5a31-e7c9-0d07-50adfe468eb2
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/fill/h/d90c06a8-6b02-adb4-40cd-50adfecbdaaf
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/fill/h/8293942e-106d-02f2-0040-50adfebcb8c7
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/fill/h/79500de8-5581-0f97-a7a6-50adfebdaf5a
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/fill/h/3e7173b8-5dc7-3ef0-20e2-50adfe6790e6
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/fill/h/d36af7fe-7085-6000-9b89-50ae005925e6
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Rodrigues preenchimento

Maria Teresa Delgado Calapez 100
Ficha em

preenchimento

Nelson José dos Santos António 100
Ficha em

preenchimento

Orlando Manuel de Oliveira Belo
Ficha em

preenchimento

Patricia Chambel Narciso
Ficha em

preenchimento

Paulo Miguel Rasquinho Ferreira

Rita
100

Ficha em

preenchimento

Pedro de Paula Nogueira Ramos 100
Ficha em

preenchimento

Pedro Miguel da Costa Soares

Perfeito

Ficha em

preenchimento

Rui Alexandre Henriques

Gonçalves

Ficha em

preenchimento

   730  

<sem resposta>

4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos

4.1.3.1.a Número de docentes em tempo integral na instituição
<sem resposta>

4.1.3.1.b Percentagem dos docentes em tempo integral na instituição (campo de preenchimento automático,
calculado após a submissão do formulário)

<sem resposta>

4.1.3.2.a Número de docentes em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos
<sem resposta>

4.1.3.2.b Percentagem dos docentes em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a
três anos (campo de preenchimento automático, calculado após a submissão do formulário)

<sem resposta>

4.1.3.3.a Número de docentes em tempo integral com grau de doutor
<sem resposta>

4.1.3.3.b Percentagem de docentes em tempo integral com grau de doutor (campo de preenchimento automático,
calculado após a submissão do formulário)

<sem resposta>

4.1.3.4.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um
ano

<sem resposta>

4.1.3.4.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um
ano (campo de preenchimento automático calculado após a submissão do formulário)

<sem resposta>

4.1.3.5.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha)
<sem resposta>

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/fill/h/d36af7fe-7085-6000-9b89-50ae005925e6
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/fill/h/d2d3aa77-31db-fb18-2cbc-50adffba3f09
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/fill/h/4cb9a5e0-71d1-abe0-0422-50adff6069ab
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/fill/h/e1358eba-637c-2da6-44af-50adff804c0f
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/fill/h/caf60073-9650-f8c5-4182-50adffc161f8
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/fill/h/3e25c950-2583-87dd-f8da-50adff5eb6f9
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/fill/h/58b710e9-246e-26f5-fe74-50adff374ee5
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/fill/h/edbb7113-f679-6645-8b96-50ae00f82206
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/fill/h/e9f4b870-69dc-99b2-81aa-50ae00edb7e2
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4.1.3.5.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha) (campo
de preenchimento automático calculado após a submissão do formulário)

<sem resposta>

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5

4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente
actualização

Os procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente do ISCTE-IUL encontram-se definidos no
despacho nº. 16623/2010, publicado em DR nº. 212 de 2 de novembro de 2010. A avaliação individual do
desempenho dos docentes coexiste no ECDU com a avaliação no âmbito de concursos para recrutamento de
professores e de provas de agregação, e também com a avaliação após período experimental, mas distingue-
se das restantes formas de avaliação consignadas no ECDU pelo seu carácter universal e periódico. A
avaliação de desempenho tem ainda em consideração, todas as vertentes constantes no Regulamento de
prestação de serviços dos docentes do ISCTE-IUL. A avaliação do desempenho dos docentes realiza-se em
períodos trienais, tendo por base objetivos anuais, nas seguintes vertentes: investigação; ensino; gestão
universitária; transferência de conhecimentos. A vertente de investigação contempla o desempenho de
atividades de investigação científica, criação cultural e artística ou desenvolvimento tecnológico. A vertente do
ensino consiste no desempenho da atividade de docência de unidades curriculares, orientação de dissertação
e projetos de mestrado, teses de doutoramento e publicações pedagógicas. A dimensão gestão universitária
contempla o desempenho de cargos de órgãos da Instituição, atividades de coordenação e outras tarefas
distribuídas pelos órgãos de gestão competentes. A vertente transferência de conhecimento considera o
desempenho dos docentes em atividades de extensão universitária, divulgação científica e valorização
económica e social do conhecimento. A periodicidade da avaliação do desempenho reporta-se ao trabalho
desenvolvido nos três anos civis completos imediatamente anteriores àquele em que é efetuada, tendo em
consideração os objetivos anuais. O processo de avaliação decorre nos meses de janeiro a junho do ano
imediatamente seguinte ao triénio em avaliação. O resultado da avaliação do desempenho do triénio é obtido de
acordo com o método e critérios definidos no Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes do
ISCTE-IUL, definido no despacho acima referido. A classificação global é expressa em cinco níveis:
Inadequado; Suficiente; Bom; Muito Bom e Excelente. A classificação de nível Inadequado é considerada
avaliação negativa do desempenho, sendo os restantes níveis considerados avaliação positiva. No processo de
avaliação do desempenho dos docentes participam os seguintes intervenientes: Avaliado; Diretor do
Departamento; Conselho Científico; Painel de Avaliadores; Conselho Coordenador da Avaliação do
desempenho dos Docentes. O processo de avaliação do desempenho inclui as seguintes fases: Definição do
objetivo geral para o triénio; autoavaliação; validação; avaliação; audiência e homologação e notificação da
avaliação. A plataforma eletrónica “i-meritus” garante a atualização permanente da informação sobre as quatro
vertentes da avaliação do desempenho dos docentes.

4.1.4. Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating
The procedures for assessing the performance of teaching staff at ISCTE-IUL are defined in the order no.
16623/2010, published in DR no. 212, November 2, 2010. The individual evaluation of teacher performance
coexists at ECDU with the assessment in teacher recruitment and tests of aggregation, and also with the
evaluation after the trial period, but is distinguished by its universal and periodical outline from other forms of
assessment embodied in ECDU. The performance evaluation also takes into consideration all aspects
contained in the Regulation of teacher service in ISCTE-IUL. Performance evaluation of teachers takes place in
three-year periods, based on annual objectives, in the following areas: research, teaching, university
management, knowledge transfer. The research aspect considers the performance of scientific research
activities, artistic or cultural creation or technological development. The teaching aspect is the performance in
the activity of teaching curricular units, supervising master's thesis and projects, doctoral theses and
educational publications. The university management dimension includes the performance in occupying a
position in bodies of the institution, coordination activities and other duties assigned by the competent bodies.
The strand transfer of knowledge considers the performance of teachers in university extension activities,
scientific dissemination and economic and social valuation of knowledge. The frequency of performance
evaluation reports to the work developed in the three full calendar years immediately preceding that in which it
is made, taking into account the annual targets. The evaluation process takes place in the months of January to
June of the year immediately following the three year period under review. The result of evaluating the
performance of the three years is obtained according to the method and criteria defined in the Regulation for
Teacher Performance Evaluation of ISCTE-IUL, defined in the above-mentioned order. The overall rating is
expressed in five levels: Inadequate; Suficient, Good, Very Good and Excellent. The Inadequate classification
level is considered negative performance evaluation, the remaining levels are considered positive. In the
process of evaluating the performance of teachers participate the following intervenients: the Reviewed, the
Department Director, the Scientific Council, the Panel of Examiners, the Coordinating Council for Teacher
Performance Evaluation. The performance evaluation process includes the following phases: Definition of the
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overall objective for the triennium; self-assessment; validation; evaluation; hearing and approval and
notification of assessment. The electronic platform "i-Meritus' ensures the continuous update of information on
the four aspects of teacher performance evaluation.

4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
http://goo.gl/viyxf

4.2. Pessoal Não Docente

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afecto à leccionação do ciclo de estudos. 
No ISCTE-IUL não existe uma afetação direta de pessoal a cada ciclo de estudos, pelo que para este curso está
estimado o equivalente a 0.4 pessoas.

4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study cycle. 
ISCTE-IUL there is no direct association of non-academic staff to each programme. For this specific
programme is estimated the equivalent to 0.4 people.

4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à leccionação do ciclo de estudos. 
O pessoal não docente do ISCTE-IUL distribui-se pelas seguintes qualificações:
30 funcionários com ensino básico
84 funcionários com ensino secundário
04 funcionários com bacharelato
88 funcionários com licenciatura
16 funcionários com mestrado
03 funcionários com doutoramento

4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study cycle. 
The non-academic staff of ISCTE-IUL is distributed by the following qualifications:
30 employees with the primary school or equivalent
84 employees with the secondary school or equivalent
04 employees with bachelor
88 employees with a degree
16 employees with a master
03 employees with a PhD

4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente. 
O desempenho do pessoal não docente do ISCTE-IUL é medido pela aplicação do SIADAP, no que concerne aos
funcionários com contrato por tempo indeterminado em funções públicas, e pela aplicação do Regulamento de
avaliação do desempenho de trabalhadores não docentes com contrato individual de trabalho. Estes
procedimentos visam contribuir para a melhoria do desempenho e qualidade de serviço, para a coerência e
harmonia da ação dos serviços, dirigentes e demais trabalhadores e para a promoção da sua motivação
profissional e desenvolvimento de competências. A avaliação aplica-se pois a todo o pessoal não docente,
independentemente do título jurídico da relação de emprego, e de acordo com os regulamentos de avaliação
aplicáveis a cada modalidade, estando os seus procedimentos consubstanciados no Regulamento do Conselho
Coordenador da Avaliação do ISCTE-IUL

4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance. 
The performance of non-teaching staff at ISCTE-IUL is measured by applying the SIADAP, in respect of
employees with contract of indefinite duration in public functions, and by implementing the Regulation of the
performance evaluation of non-teaching employees with individual employment contracts. These procedures
aim to help improve the performance and quality of service, the consistency and harmony of the activities
carried out by the service, managers and other workers, and to promote their professional motivation and skill
development. The rating applies for the entire non-teaching staff, regardless of the legal title of the employment
relationship, and in accordance with the applicable evaluation regulations to each method, with its procedures
embodied in Regulation of the Coordinating Council for the Evaluation of ISCTE-IUL.

4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente. 
Em conformidade com o Decreto-Lei nº 50/98 de 11 de março, realiza-se anualmente o levantamento das
necessidades de formação do pessoal não docente, através da elaboração de um questionário de diagnóstico e

da sua respetiva aplicação. O Plano de Formação Profissional do pessoal não docente é proposto ao Reitor e

http://goo.gl/viyxf
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procura assegurar a valorização profissional e adequação às exigências funcionais (procedimento de
qualidade devidamente aprovado e certificado pela norma ISO 9001). Também os funcionários cujo vínculo
contratual se rege pelo Código Geral do Trabalho participam em ações de formação profissional que o referido

Código impõe e a instituição promove.

4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff. 
In accordance with Decree-Law No. 50/98 of March 11, an annual survey of training needs for non-teaching staff
is conducted, through the development of a diagnostic questionnaire and its implementation. The Professional
Training Plan of the non-teaching staff is proposed to the Rector and seeks to ensure the professional
development and adaptation to functional requirements (quality procedure duly approved and certified by ISO
9001). The employees whose contractual relationship is governed by the Code of Labour are also engaged in
professional training programmes that the mentioned Code imposes and the institution promotes.

5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.1. Caracterização dos estudantes

5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género, idade, região de
proveniência e origem socioeconómica (escolaridade e situação profissional dos pais).

5.1.1.1. Por Género

5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 68.2

Feminino / Female 31.8

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 0

20-23 anos / 20-23 years 9.1

24-27 anos / 24-27 years 31.8

28 e mais anos / 28 years and more 59.1

5.1.1.3. Por Região de Proveniência

5.1.1.3. Caracterização por região de proveniência / Characterisation by region of origin

Região de proveniência / Region of origin %

Norte / North 4.5

Centro / Centre 0

Lisboa / Lisbon 86.4

Alentejo / Alentejo 0

Algarve / Algarve 0

Ilhas / Islands 0
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5.1.1.4. Por Origem Socioeconómica - Escolaridade dos pais

5.1.1.4. Caracterização por origem socioeconómica - Escolaridade dos pais / By Socio-economic origin – parents'
education

Escolaridade dos pais / Parents %

Superior / Higher 0

Secundário / Secondary 0

Básico 3 / Basic 3 0

Básico 2 / Basic 2 0

Básico 1 / Basic 1 0

5.1.1.5. Por Origem Socioeconómica - Situação profissional dos pais

5.1.1.5. Caracterização por origem socioeconómica - Situação profissional dos pais / By socio-economic origin –
parents' professional situation

Situação profissional dos pais / Parents %

Empregados / Employed 0

Desempregados / Unemployed 0

Reformados / Retired 0

Outros / Others 0

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular / Number of students per curricular year

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number

1º ano / 1st year 0

2º ano / 2nd year 22

 22

5.1.3. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.

5.1.3. Procura do ciclo de estudos / Study cycle demand

2010/11 2011/12 2012/13

N.º de vagas / No. of vacancies 50 20 0

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 0 29 0

N.º colocados / No. enrolled students 0 27 0

N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 0 27 0

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 0 10 0

Nota média de entrada / Average entrance mark 0 19.2 0

5.2. Ambiente de Ensino/Aprendizagem

5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos
estudantes. 

No ISCTE-IUL existem diversas estruturas de apoio pedagógico, como o Conselho Pedagógico (órgão de
coordenação central das atividades pedagógicas), o Gabinete de Aconselhamento ao Aluno (atendimento
personalizado aos estudantes), o Gabinete de Inserção Profissional (acompanhamento no processo de
recrutamento, seleção e integração em estágios ou no mercado de trabalho), a Provedora do Estudante (defesa
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e promoção dos direitos/interesses dos estudantes) e o Gabinete de Relações Internacionais (gestão da
internacionalização dos estudantes). Os alunos do 2º e 3.º ciclos contam ainda com o apoio regular dos
orientadores na escolha dos temas de investigação, no desenvolvimento e conclusão dos seus trabalhos finais.
Anualmente são realizadas sessões de apresentação da oferta formativa do ISCTE-IUL aos alunos de 1º, 2º e 3º
ciclos. Os trabalhadores-estudantes têm a opção de realizar o curso em tempo parcial.

5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path. 
There are several structures at ISCTE-IUL for pedagogical support, such as the Pedagogical Council (central
coordinating body of pedagogical activities), the Students Advice Bureau (personalized service to students) and
the Professional Placement Office (monitoring the recruitment process, selection and integration in internships
or in the labor market), the Student Ombudsman (defense and promotion of the rights/interests of students) and
the International Relations Office (management of students internationalization). Students in 2nd and 3rd cycles
also have the regular support of the academic staff in the choice of research topics, development and
conclusion of the their term papers. Each year are conducted presentation sessions to present the training offer
of ISCTE-IUL to students attending the 1st, 2nd and 3rd cycles.. Working students have the option of taking the
course part-time.

5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica. 
As Escolas do ISCTE-IUL, no início de cada ano letivo, realizam sessões de receção e informação aos novos
alunos para a sua integração na comunidade académica. Estas sessões procuram promover a socialização
entre todos os alunos e a entrega do dossier do curso aos alunos, onde constam os regulamentos internos do
ISCTE-IUL. Estas sessões tentam também proporcionar aos alunos de licenciatura uma melhor visão sobre o
seu futuro profissional e académico. A ISTA realiza ainda anualmente o FISTA, Forum of ISCTE-IUL School of
Technol. and Architec. que tem como um dos seus objetivos reforçar a ligação entre os seus estudantes e as
unidades de investigação da escola
A Associação de Estudantes representa e defende os interesses dos estudantes, respondendo às suas
necessidades da vida académica através da promoção e desenvolvimento de atividades desportivas, eventos
culturais e recreativos, com vista a promoção das melhores condições de desenvolvimento científico,
desportivo, social e cultural

5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community. 
In the beginning of each academic year, the schools of ISCTE-IUL organize sessions to welcome the new
students, and to integrate them in the academic community. These opening sessions seek to promote
socialization among all students, and to deliver the programme file to the student, that contains the internal
ISCTE-IUL. These sessions also attempt to give 1st cycle students with a better insight into their future
academic and professional career. The ISTA also hosts an annual FISTA - Forum of ISCTE-IUL School of
Technologies and Architecture that has as one of its goals to promote the connection between students and the
research units of the school.
The Students Association of ISCTE-IUL represents and defends the interests of students by responding to the
needs of academic life, particularly through the promotion and development of sports, cultural and recreational
events, aiming to promote better standards of scientific, sports, social and cultural development.

5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego. 
O Serviço de Ação Social concentra-se especialmente no apoio aos alunos em situação de carência
socioeconómica. Estes alunos têm acesso a duas alternativas para apoio financeiro: a atribuição de bolsa de
estudo (através do DGES) e a atribuição de bolsa de ação social no âmbito dos Apoios de Emergência (do
ISCTE-IUL).Foram celebrados protocolos com instituições bancárias que facilitam o acesso a financiamento
aos alunos interessados. O Gabinete de Inserção Profissional assegura e promove o contacto entre alunos e
empresas recrutadoras desenvolvendo um vasto conjunto de ações que visam preparar os alunos para o
mundo do trabalho e promover o contacto entre alunos e empresas recrutadoras: envio de CV de finalistas às
empresas; feiras de emprego;apresentações de empresas; disponibilização on-line de CV e de organização de
estágios.O FISTA, Forum of School of Technol. and Architec tem também como objetivo a aproximação dos
estudantes às realidades concretas das empresas nas áreas relevantes

5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities. 
The Office of Social Action focuses primarily on supporting students in situations of socioeconomic deprivation.
These students have access to two alternatives for financial support: student scholarships (from DGES) and
social action scholarship under Emergency Support (from ISCTE-IUL). ISCTE-IUL also established agreements
with banking institutions to facilitate access to student loans. The Professional Placement Office ensures and
promotes contact between students and recruiting companies by developing a wide range of actions aimed at
preparing students for the workplace and to promote contact between students and company recruiters:
sending finalists CVs to companies; job fairs; company presentations; online CV and organization of
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internships. The FISTA, “Forum of ISCTE-IUL School of Technologies and Architecture” also aims at bridging the
gap between students and companies in the relevant fields.

5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo
ensino/aprendizagem. 

As UCs cujos resultados dos inquéritos fiquem aquém dos objectivos e metas traçados no Plano de Atividades
e demais critérios fixados pelos órgãos de gestão do ISCTE-IUL relativamente ao ensino e aprendizagem são
referenciadas para melhoria. O diretor de departamento, em articulação com o diretor do curso responsável
pela UC analisa o relatório da UC e demais informação disponível. Se necessário, contacta o(s) docente(s) em
causa e o Coordenador da UC e, consoante as conclusões, acordam um plano de ação de melhoria. Nos casos
em que estes resultados se verificam simultaneamente em dois ou mais dos critérios estabelecidos, ou se não
se tiver observado uma evolução positiva na edição seguinte da UC relativamente aos problemas
referenciados, pode determinar-se a realização de uma auditoria pedagógica a essa UC com o objectivo de
analisar mais aprofundadamente a situação e encontrar soluções efetivas de melhoria.

5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process. 
CU whose survey results are below the objectives and targets defined in the Plan of Activities and other criteria
set by the management bodies of ISCTE-IUL for education and learning are referenced for improvement. The
department director, together with the director of the programme responsible for the CU examines the CU
report and other available information. If necessary, they contact the faculty involved and the CU coordinator
and, depending on the findings, agree on an action plan for improvement. In cases for which these results occur
simultaneously in two or more of the criteria, or if a positive development in the next edition of the CU regarding
the problems referenced does not take place, they can demand a pedagogical audit to the CU, in order to further
explore the situation and find effective solutions.

5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos. 
O Gab. de Relações Internacionais exerce as suas competências na área da internacionalização e no apoio ao
desenvolvimento das atividades de cooperação e mobilidade académica.Tem por funções contribuir para a
promoção intercultural dos estudos proporcionando experiências internacionais enriquecedoras a estudantes e
docentes, promover a cooperação com universidades congéneres de todo o mundo, incrementar a participação
em prog. internacionais,coordenar e acompanhar os projetos de âmbito internacional e potenciar a mobilidade
de docentes e estudantes. Em cada depart. é nomeado um coordenador de ECTS e um coordenador ERASMUS
que asseguram o reconhecimento mútuo de créditos e ainda um coordenador de estágios internacionais. No
quadro dos programas de mobilidade é de salientar o excelente desempenho do ISCTE-IUL na mobilidade
inbound e outbound de estudantes nos diversos cursos.A mobilidade de docentes está também a ser
fortemente potenciada através da celebração de protocolos para o efeito

5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits. 
The International Relations Office works in the field of internationalization and in operational support to the
development of activities of cooperation and academic mobility.Its functions contribute to the promotion of
intercultural studies providing and enriching international experience to students and teachers;to promote and
strengthen cooperation with similar universities worldwide;to increase participation in European and
international programs;to coordinate and monitor the projects of international scope;and to enhance the mobility
of teachers and students.In each department, an ECTS coord.and an Erasmus coord. are appointed to ensure
mutual recognition of credits and also a coordinator for international internships. In the context of mobility
programs,the excellent performance of ISCTE-IUL in the inbound and outbound mobility of students in different
programmes it is noteworthy. The mobility of teachers is also being strongly enhanced by the establishment of
specific agreements

6. Processos

6.1. Objectivos de ensino, estrutura curricular e plano de estudos

6.1.1. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes,
operacionalização dos objectivos e medição do seu grau de cumprimento. 

São as seguintes os principais conhecimentos e competências adquiridos pelos alunos de MSIAD:
- Escolher e implementar os Sistemas de Informação Estratégicos e de Gestão de Performance mais
adequados à prossecução da estratégia do negócio. Especificamente, desenvolver e gerir sistemas de
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Balanced Scorecard e Business Process Management.
- Escolher e implementar os Sistemas de Monitorização / Informação Analítica do negócio mais adequados à
gestão tática da empresa. Especificamente, saber especificar, desenvolver e gerir sistemas de Data
Warehousing.
- Escolher e implementar os sistemas de análise e planeamento do negócio.
- Possuir uma formação teórica / prática abrangente nos diferentes tipos de Sistemas de Apoio à Decisão e
integrada na arquitetura global de Sistemas de Informação de uma organização.
Estes objetivos de aprendizagem são operacionalizados através dos objetivos específicos de cada unidade
curricular, devidamente especificados na respetiva FUC. A medição do seu grau de cumprimento é realizada
em cada unidade curricular, na respetiva FUC, da qual constam as metodologias de avaliação utilizadas em
cada objetivo específico.

6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study cycle, and measurement of
its degree of fulfillment. 

The following are the key knowledge and skills acquired by students:
- Choose and implement the Strategic Information Systems and Performance Management Systems best suited
for the pursuit business strategy. Specifically, know how to specify, develop and manage systems of Balanced
Scorecard and Business Process Management.
- Choose and implement the Monitoring Systems / business Analytic Information best suited for tactical
management. Specifically, know how to specify, develop and manage systems for Data Warehousing.
- Choose and implement the systems for business analysis and planning.
- Having a broad theoretical / practical education of the different types of Decision Support Systems and
integrated in the global architecture of information systems of an organization.
These learning objectives are operationalized through the specific objectives of each course, duly specified in
the respective Curricular Unit Form. The measurement of the degree of compliance is performed on each
curricular unit, on the respective Curricular Unit Form, which contained the valuation methodologies used in
each specific goal.

6.1.2. Demonstração de que a estrutura curricular corresponde aos princípios do Processo de Bolonha. 
A estrutura curricular de MSIAD é constituída por 4 semestres com 14 unidades curriculares (UCs)
constituindo um total de 120 ECTS (60 ECTS no 1º ano e 60 ECTS no 2º ano). Cada ECTS corresponde a 28 horas
de trabalho do aluno. Cada UC tem atribuído 6 ECTS, à exceção da UC Dissertação em sistemas integrados de
apoio à Decisão que tem atribuído 42 ECTS. Estima-se que a generalidade das UCs correspondem a 168 horas
de trabalho do aluno: 36 horas de aulas e 4 horas de avaliação, 12 horas de apoio direto do docente, 40 horas
em desenvolver projetos ou trabalhos e as restantes 76 horas para estudo individual.

6.1.2. Demonstration that the curricular structure corresponds to the principles of the Bologna process. 
The curriculum structure of the course consists of 4 semesters with 14 units (CUs) constituting a total of 120
ECTS (60 ECTS in 1st year and 60 ECTS in 2nd year). Each ECTS represents 28 hours of student work. Each UC
has assigned 6 ECTS, except for the UC Dissertation in Integrated Business Intelligence that has assigned 42
ECTS. It is estimated that the majority of the CUs correspond to 168 hours of student work: 36 hours of lectures
and 4 hours of evaluation, 12 hours of teacher direct support, 40 hours for projects development and the
remaining 76 hours for individual study.

6.1.3. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho. 
O curso foi anteriormente revisto no âmbito da implementação do Processo de Bolonha (2ª edição de MSIAD) e
das alterações normativas internas do ISCTE-IUL (3ª e 4ª edições de MSIAD). Revisões pontuais em cada UC
são efetuadas proactivamente em resposta a reflexões internas e dos inquéritos efetuados aos alunos.

6.1.3. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating. 
The course was previously revised during the implementation of the Bologna Process (2nd edition of the course)
and also during internal regulations changes within ISCTE-IUL (3rd and 4th editions of the course). Occasional
revisions in each UC are made proactively in response to internal reflections and inquiries made to students.

6.1.4. Modo como o plano de estudos garante a integração dos estudantes na investigação científica. 
Pontualmente tópicos de investigação recente são incluídos nas UCs. A UC Seminário em Sistemas Integrados
de Apoio à Decisão e a dissertação envolve explicitamente o desenvolvimento de competências de
investigação. Os alunos são também incentivados a apresentar os seus trabalhos de investigação em
encontros científicos e a publicar a sua investigação.



21/12/12 ACEF/1213/23052 — Guião para a auto-avaliação

www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=67b98121-570d-1768-029a-5077fdf12409&formId=8a47cc31-730b-aaec-60c9-50acff5d3ff0 28/75

6.1.4. Description of how the study plan ensures the integration of students in scientific research. 
Occasionally, recent research topics are included in CUs. The CU Seminar in Integrated Systems Decision
Support and CU dissertation explicitly involves the development of research skills. Students are also
encouraged to present their research at scientific meetings and publish their research..

6.2. Organização das Unidades Curriculares

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa IX - Análise de Dados / Data Analysis

6.2.1.1. Unidade curricular:
Análise de Dados / Data Analysis

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Teresa Delgado Calapez - 36 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que os alunos desenvolvam competências para proceder a Análise de Dados, usando o SPSS,
particularmente de dados recolhidos por questionário, incluindo: Descrição de dados e Inferência Estatística,
ajustamento de modelos de Regressão Linear, Análise em Componentes Principais e análise de agrupamento.
Com esta unidade curricular o aluno deverá ficar apto a:
OA1. Escolher uma representação gráfica adequada ao tipo de dados de que dispõem e decidam corretamente
que medidas estatísticas utilizar para descrever esses mesmos dados
OA2. Escolher e aplicar corretamente Testes de Hipóteses
OA3. Construir, interpretar e testar Modelos de Regressão Linear
OA4. Proceder à redução da dimensionalidade dos dados recorrendo à Análise em Componentes Principais
OA5. Agrupar observações com recurso à Análise de Clusters
OA6. Usar eficazmente o software estatístico SPSS

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended that students develop skills for advanced Data Analysis using SPSS, particularly questionnaire-
based data, covering: Descriptive analysis and Statistical Inference, Linear Regression, Principal Component
Analysis and Cluster Analysis.
With this curricular unit the student should be able to:
LG1. Choose an appropriate graphical representation, as well as appropriate statistics to describe the data
under analysis, taken into account their nature
LG2. Choose and correctly apply hypothesis tests ;
LG3. Build, test and interpret Linear Regression Models; 
LG4. Perform Principal Component Analysis in order to reduce the dimensionality of the data; 
LG5. identify and characterize groups using Cluster Analysis; 
LG6. Effectively use the SPSS statistical software.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Pontos principais:
1. Descrição e exploração de dados
2. Tópicos de amostragem
3. Tópicos de inferência estatística
4. Relacionar variáveis
5. O Modelo de Regressão Linear Simples e Múltipla
6. Análise em Componentes Principais:
7. Análise de Clusters
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6.2.1.5. Syllabus:
The main issues to be addressed are:
1. Describing Data
2. Sampling topics
3. Statistical inference
4. Relationship between two variables of the same type
5. Simple and Multiple Linear Regression
6. Principal Components Analysis
7. Cluster analysis

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A interligação entre os conteúdos programáticos e os objetivos de aprendizagem (OA) realiza-se da seguinte
forma:
1. Descrição e exploração de dados: OA1, OA6
2. Tópicos de amostragem: OA2
3. Tópicos de inferência estatística: OA2, OA6
4. Relacionar variáveis: OA1, OA2, OA6
5. O Modelo de Regressão Linear Simples e Múltipla: OA3, OA6
6. Análise em Componentes Principais: OA4, OA6
7. Análise de Clusters: OA5, OA6

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The interconnection between the syllabus and the learning goals (LG) is performed as follows:
1. Describing Data: LG1, LG6
2. Sampling topics: LG2
3. Statistical inference: LG2, LG6
4. Relationship between two variables of the same type: LG1, LG2, LG6
5. Simple and Multiple Linear Regression : LG3, LG6
6. Principal Components Analysis: LG4, LG6
7. Cluster analysis: LG5, LG6

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas em laboratório.
Nas aulas serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino-aprendizagem (ME):
1. Expositivas, para apresentação dos quadros teóricos de referência;
2. Participativas, com análise e resolução de exercícios práticos;
3. Ativas, com realização de trabalhos individuais e de grupo.
4. Trabalho Autónomo: Além da assiduidade às aulas espera-se do aluno um tempo de trabalho autónomo de
cerca de 9 horas.

Avaliação Continua: Cinco trabalhos individuais, 10% cada um. Um teste final, escrito, 50% na nota final. Nota
mínima do teste: 7 em 20.
Avaliação final (não contínua): Um trabalho individual - enunciado dado no final das aulas, entrega no dia da
prova escrita - 30%; uma prova prática, em laboratório, de 1,5 h, 20%; um exame teórico, escrito, de 2,5h, 50%
na nota final. Nota mínima para cada elemento 7 em 20.
Nota final ponderada, arredondada às unidades, terá de ser igual ou superior a 10.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical and practical Lectures in the laboratory.
In class will be used the following teaching and learning methodologies (LM):
1. Expositional, to present the theoretical frameworks;
2. Participative, with analysis and resolution of practical exercises;
3. Active, with the execution of individual and group works.
4. Autonomous Work: In addition to attending the classes a student's time of autonomous work of around 9
hours a week is expected.

Continuous Assessment: Final grade: weighted average of: i) 5 individual course works, 10% each, ii) a final
exam, 50% weight. Final exam grade: at least 7(0-20).
Final assessment (non continuous): final exam and written work. Exam: computer-lab test (1h30m),20% weight,
plus a written test (2h30m),50% weight. Course work -theme given by the end of the classes, due on exam day-
30% weight. Each element: at least 7(0-20).



21/12/12 ACEF/1213/23052 — Guião para a auto-avaliação

www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=67b98121-570d-1768-029a-5077fdf12409&formId=8a47cc31-730b-aaec-60c9-50acff5d3ff0 30/75

The weighted average, rounded to the units, must equal at least 10.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As metodologias de ensino-aprendizagem visam o desenvolvimento das principais competências de
aprendizagem dos alunos que permitam cumprir com cada um dos objetivos de aprendizagem, pelo que, na
grelha a seguir, apresenta-se as principais interligações entre as metodologias de ensino-aprendizagem e os
respetivos objetivos de aprendizagem (OA):
1. Aulas Expositivas: OA1, OA2, OA3, OA4, OA5
2. Aulas Participativas: OA1, OA2, OA3, OA4, OA5
3. Aulas Ativas: : Transversal a todos os OA.
4. Trabalho Autónomo: Transversal a todos os OA.
O documento de Planeamento de Unidade Curricular (PUC), detalhado para cada aula, evidencia a relação entre
os métodos pedagógicos de ensino (de acordo com a tipologia de aula) e os objetivos de aprendizagem.
O alinhamento entre cada instrumento de avaliação e os objetivos de aprendizagem é realizado da seguinte
forma:
- Trabalhos individuais: OA6 é transversal a todos os trabalhos, cada um dos trabalhos corresponde
essencialmente a cada um dos OA (OA1 a OA5)
- Frequência: OA2, OA3, OA4, OA5

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The learning-teaching methodologies are aimed at the development of the students? main learning
competences that allow to fulfill each of the learning goals, therefore, in the grid below, it is presented the main
interlinks between the learning-teaching methodologies and the respective learning goals (LG):
1. Expositional Classes: LG1, LG2, LG3, LG4, LG5
2. Participative Classes: LG1, LG2, LG3, LG4, LG5
3. Active Classes: Transversal to all the LG.
4. Autonomous Work: Transversal to all the LG.
The document Planning Course (PUC), detailed for each class, shows the relationship between the teaching
methods (according to the type of class) and learning goals.
The alignment of each assessment instrument, and the learning objectives is performed as follows:
- Individual course works: LG6 is transversal to all course works; each course work corresponds to each one of
the LGs (LG1 to LG5)
- Final exam: LG2, LG3, LG4, LG5

6.2.1.9. Bibliografia principal:
HAIR, Joseph, Ralph Anderson, Ronald Tatham e William Black, (2005), Multivariate Data Analysis, New Jersey,
Prentice Hall, 6ª ed. MQ.124 Mul 6ªed (ISCTE) ISBN: 0-13-032929-0.
MAROCO, João (2003). Análise estatística com utilização do SPSS. Edições Sílabo. MQ.121 MAR*Ana 3 ex.
ISBN: 972-618-331-6.
REIS, Elizabeth (1997). Estatística Multivariada Aplicada. Edições Sílabo. Capítulos 11 e 12. MQ.124 REI*Est 3
ex. ISBN: 972-618-165-8.
SINCICH, Terry (1996). Business Statistics by Example, 5th edition. Prentice Hall. Capítulos 12, 13 e 14. MQ.121
SIN*Bus 5ªed (ISCTE). ISBN: 0-02-410441-8.
SPSS Inc. (1998). SPSS User´s Guide, USA.
Folhas da cadeira a disponibilizar no e-learning

Mapa IX - Sistemas Integrados de Apoio à Decisão / Integrated Business intelligence

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas Integrados de Apoio à Decisão / Integrated Business intelligence

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Elsa Alexandra Cabral da Rocha Cardoso - 0 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
João Ricardo Paulo Marques Guerreiro - 12 horas
Duarte Manuel Forjaz Pacheco Trigueiros - 24 horas
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6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

João Ricardo Paulo Marques Guerreiro - 12 hours
Duarte Manuel Forjaz Pacheco Trigueiros - 24 hours

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer uma compreensão inicial sobre os fundamentos, história e evolução dos Sistemas de Apoio à Decisão
no contexto empresarial. Ensinar Teoria Clássica da Decisão sem e com incerteza. Praticar modelação com o
uso de folhas de cálculo.
No final desta disciplina, espera-se que os alunos sejam capazes de:
OA1. Explicar os principais pilares dos Sistemas de Apoio à Decisão e de Teoria da Decisão.
OA2. Explicar como se enquadram os seus vários componentes no processo de alinhamento estratégico das
empresas. 
OA3. Os alunos deverão também ser capazes de avaliar e compreender os vários níveis de maturidade dos
sistemas de apoio à decisão. 
OA4. Por fim, os alunos deverão ficar aptos a usar folhas de cálculo para tarefas de modelação.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Offer a perspective of the Decision Support Systems for the firm: foundations, history, evolution, applications
and recent trends. Teach Classical Decision Theory without and with uncertainty. Practice analytical skills using
a spreadsheet.
At the outset, it is expected that students should be able to:
OA1: Explain the conceptual framework of decision making. 
OA2: Explain how decision making is present at the task of strategically align an enterprise.
OA3: Students should also be able to evaluate and understand the different maturity levels of decision support
systems of the firm.
OA4: Finally, students should become apt to use spreadsheets to solve intermediate level complication
analytical problems.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1. O problema da tomada de decisão e limitações cognitivas.
CP2.Os sistemas de apoio à decisão nas organizações.
CP3. Teoria Clássica da Decisão.
CP4. Perfis de decisores nas organizações.
CP5. Densidade de Inteligência.
CP6. Dos dados à Sabedoria.
CP7. Alinhamento Organizacional dos Sistemas de Apoio à Decisão.
CP8. Introdução às Aplicações de Apoio à Decisão.
CP9. Visão Estratégica (O BalancedScorecard - Introdução).
CP10. Visão Tática (ABM/C | CRM | outras).
CP11. Visão Operacional (Gestão de Processos e Indicadores Operacionais).
CP12. O papel do Data Warehousing nos sistemas de apoio à Decisão.
CP13. Maturidade dos sistemas de apoio à Decisão.
CP14. Prática de modelação.
CP15. Demonstração de um Sistema de Apoio à Decisão

6.2.1.5. Syllabus:
CP1: The decision making problema. Cognitive limitations.
CP2: Decision making and decision support systems in organizations.
CP3: Classical Decision Theory.
CP4: Decision profiles in the firm.
CP5: Density of Intelligence.
CP6: From data to knowledge.
CP7: Organizational alignment of corporate decision support systems.
CP8: Introduction to decision support systems applications.
CP9: Strategy and decision: Balanced Scorecard.
CP10: Tactics and decision: ABM/C, CRM et al.
CP11: Operations and decision: process management, supply chain management,.
CP12: the role of data warehouses for decision support.
CP13: Maturity of decision support systems.
CP14: Modelling practice.
CP15: Demonstration of a decision support system of the firm.
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
OA1. -CP1,2,3,4,5,6
OA2. -CP7,8,9,10,11,12
OA3. -CP13
OA4. -CP14,15

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
OA1. -CP1,2,3,4,5,6
OA2. -CP7,8,9,10,11,12
OA3. -CP13
OA4. -CP14,15

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O método de ensino será baseado em aprendizagem interactiva com os alunos. Estes participarão na
discussão de cada tema do programa e no final deverão elaborar um artigo sobre os tópicos abordados. 

Avaliação:
Artigos de Avaliação: 90%
Assiduidade: 10%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching method is based on interactive learning with students. Students will take part in the discussion of
each topic and at the end they should prepare a paper on the covered topics. 

Evaluation:
Evaluation papers: 90%
Attendance: 10%

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A utilização de uma metodologia de casos de estudo e de discussão de artigos servirá para dar ao estudante a
capacidade de compreender a aplicação de casos concretos no ambiente das organizações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The use of a case methodology and discussion in class of articles leads to the ability to apply what is learnt.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Trigueiros, D. A Informação na Empresa, folhas, ISCTE-IUL 2009.
Dhar, V. & Stein, R. (1997). Seven Methods for Transforming Corporate Data into Business.Prentice Hall, NJ.
Simon, H. (1997). Administrative Behavior, Fourth Edition.
Marakas, G. (2003). Decision Support Systems in the 21st Century, 2nd Edition. Prentice Hall, NJ.
Howson, C. (2008). Sucessful Business Intelligence. McGraw Hill, NY.

Mapa IX - Sistemas de Informação Estratégicos e Gestão de Desempenho I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas de Informação Estratégicos e Gestão de Desempenho I

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Elsa Alexandra Cabral da Rocha Cardoso - 24 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Nelson José dos Santos António - 12 horas

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Nelson José dos Santos António - 12 hours
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Apresentar aos alunos os fundamentos de estratégia empresarial. Dotar os alunos de conhecimentos
profundos na área de sistemas de informação estratégicos para a gestão desempenho das organizações e
apoio à tomada de decisão estratégica. Pretende-se que os alunos desenvolvam a capacidade de desenhar e
criticar diferentes balanced scorecards e que sejam capazes de aplicar os conceitos leccionados a um caso de
estudo numa determinada área de negócio.
Para obter sucesso nesta UC o aluno deverá ser capaz de:
OA1. Formular e criticar uma missão, visão e valores
OA2. Formular, implementar e controlar a estratégia organizacional
OA3. Reformular a estratégia organizacional
OA4. Desenhar um sistema de gestão estratégica (balanced scorecard - BSC)
OA5. Comparar e criticar um mapa estratégico de um BSC
OA6. Conhecer as diferentes fases de desenvolvimento de um BSC
OA7. Conhecer os factores chave de sucesso de implementação de um projecto de BSC
OA8. Apresentar e debater um artigo de investigação

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Present to students the fundamentals of corporate strategy. Provide students with an advanced knowledge in
the area of strategic information systems applied to the performance management of organizations and to the
support of strategic decisions. Students are intended to develop the ability to design and evaluate different
balanced scorecards, and to be able to apply the lectured concepts to a case study in a particular business
area.
To succeed in this course the student should be able to: 
OA1. Formulate mission, vision, and value statements
OA2. Formulate, implement and control a corporate strategy
OA3. Reformulate a corporate strategy
OA4. Design a strategic management system (balanced scorecard - BSC)
OA5. Compare and evaluate different BSC strategy maps 
OA6. Know the different development phases of a BSC
OA7. Know the key success factors of the implementation of a BSC project
OA8. Present and discuss a research paper

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Módulo de Estratégia empresarial (12h) - Professor Nelson António
CP1. Estratégia: do Posicionamento ao Movimento
CP2. Análise do meio envolvente mediato
CP3. Perspectivas demográfica, económica, política e social
CP4. Análise do meio envolvente imediato
CP5. Modelo das 5 forças de Porter e estratégias genéricas
CP6. Análise da empresa
CP7. Estrutura e cultura empresarial
CP8. Qualidade - principais ideias de Deming
CP9. Resource-based view

Módulo de Sistemas de Informação Estratégicos: Balanced Scorecard (24h) - Prof. Elsa Cardoso
CP10. Enquadramento e elementos do BSC
CP11. Metodologias de desenvolvimento de BSC
CP12. Factores críticos de sucesso de um projecto de BSC
CP13. Melhores práticas para o desenvolvimento de BSC propostas por Kaplan e Norton (2008)

6.2.1.5. Syllabus:
Corporate Strategy Module (12h) - Professor Nelson António
CP1. Strategy: from Positioning to Movement
CP2. Analysis of the global environment
CP3. The demographic, economic, political and social perspectives
CP4. Analysis of the industry environment
CP5. Porter's five forces model and generic strategies
CP6. Analysis of the corporation
CP7. Corporate structure and culture
CP8. Quality - main ideas of Deming
CP9. Resource-based view
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Strategic Information Systems: Balanced Scorecard Module (24h) - Prof. Elsa Cardoso
CP10. Context and elements of the BSC Framework
CP11. Methodologies for the development of balanced scorecards
CP12. Critical success factors of a BSC project
CP13. Best practices for the development of BSC proposed by Kaplan and Norton (2008)

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão alinhados com os objectivos de aprendizagem da UC através das seguintes
dependências:

Módulo de Estratégia empresarial:
CP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: contribuem para os objectivos de aprendizagem OA. 2, 3, 4

Módulo de BSC:
CP10. Enquadramento e elementos do BSC: OA. 1, 4, 5, 8
CP11. Metodologias de desenvolvimento de BSC: OA. 1, 4, 5, 6, 8
CP12. Factores críticos de sucesso de um projecto de BSC: OA. 4, 7
CP13. Melhores práticas para o desenvolvimento de BSC propostas por Kaplan e Norton (2008): OA. 1, 4, 5, 8

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus contents are aligned with the learning goals defined for this UC according to the following
dependencies:

Corporate Strategy Module:
CP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: contribute to learning goals OA. 2, 3, 4

BSC Module:
CP10. Context and elements of BSC: OA. 1, 4, 5, 8
CP11. Methodologies for BSC development: OA. 1, 4, 5, 6, 8
CP12. Critical success factors of a BSC project: OA. 4, 7
CP13. Best practices for the development of BSC proposed by Kaplan and Norton (2008): OA. 1, 4, 5, 8

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As 36h lectivas são divididas em 18h teóricas (T) e 18h Teórico/práticas (TP). As aulas TP são utilizadas para
discutir diferentes casos de estudo, exercícios e para a apresentação/debate de artigos de investigação. A
aulas TP permitem consolidar os conceitos leccionados nas aulas T; e realizar o acompanhamento e
esclarecimento de dúvidas (a cada grupo) sobre o trabalho prático de BSC. O trabalho autónomo referenciado
no documento de Planeamento da UC é disponibilizado no e-learning. 

Avaliação:
Avaliação contínua: nota mínima de 8/20 valores em todas as componentes
1. Trabalho prático (em grupo): 40%
2. Apresentação artigo investigação (em grupo, mas com nota individual): 10%
3. Debate sobre artigo investigação (em grupo, mas com nota individual): 10%
4. Teste teórico individual: 40%

Grupos compostos por 2 a 4 elementos

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The total of 36h are divided into 18h of theoretical lectures (T) and 18h of theoretical-practical classes (TP). TP
classes are used to discuss different case studies, exercises and for the presentation/debate of research
papers. TP classes are used to consolidate the concepts given in T classes and to provide the monitoring and
tutoring of the BSC practical assignment to each group. The student autonomous work presented in the UC
Planning document is available in the e-learning. 

Assessment:
Continuous assessment: minimum score of 8/20 in each component
1. Practical assignment (in group): 40%
2. Presentation of a research paper (in group, but individual scores are assigned): 10%
3. Debate of a research paper (in group, but individual scores are assigned): 10%
4. Individual short exam: 40%
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Group composition between 2 and 4 students

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

O esquema de aulas proposto está alinhado com o novo paradigma de ensino centrado no aluno preconizado
por Bolonha. Embora o número de horas de contacto com os docentes seja menor, este esquema pressupõe
que os alunos complementem e consolidem autonomamente as matérias leccionadas acompanhando as
leituras recomendadas e realizando o trabalho autónomo. O documento de Planeamento de Unidade Curricular,
detalhado para cada aula, evidencia a relação entre os métodos pedagógicos de ensino (de acordo com a
tipologia de aula, T ou TP) e os resultados de aprendizagem que devem ser atingidos pelos alunos.

O alinhamento entre cada instrumento de avaliação e os objectivos de aprendizagem definidos para a UC é
realizado da seguinte forma:
- Trabalho prático: OA. 1, 4, 6, 7
- Apresentação artigo investigação: OA. 8
- Debate sobre artigo investigação: OA. 8
- Teste teórico individual: OA. 1, 2, 3, 5

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The proposed diversity of classes is aligned with the Bologna paradigm, which assumes a student-centred
learning process. Although there are less contact hours with faculties, students are supposed to autonomously
complement and consolidate the topics lectured by studying the recommended bibliography and performing the
autonomous work. The UC Planning document, detailed for each class, clearly shows the relationship between
the pedagogic learning methods (aligned with the typology of each class, T or TP) and the specified learning
goals that ought to be achieved by students.

The consistency alignment between each evaluation component and the learning goals defined for this UC is
reflected as follows:
- Practical assignment: OA. 1, 4, 6, 7
- Presentation of a research paper: OA. 8
- Debate of a research paper: OA. 8
- Individual short exam: OA. 1, 2, 3, 5

6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Nelson Santos António (2006) Estratégia Organizacional: do posicionamento ao movimento. Edições Silabo
- R. Kaplan, D. Norton (2008) The Execution Premium: Linking Strategy to Operations for Competitive
Advantage. Harvard Business School Press. Versão traduzida em Português: Prémio de Execução, Edição de
Actual Editora, Agosto 2009
- J. Russo (2009) Balanced Scorecard para PME (5ª Edição), Lidel Edições
- R. Kaplan, D. Norton (2004) Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes, Harvard
Business School Press
- Artigos de investigação disponibilizados pelos docentes (plataforma de e-learning)

Mapa IX - Sistemas de Informação Analíticos I / Data Warehouse Systems I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas de Informação Analíticos I / Data Warehouse Systems I

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Elsa Alexandra Cabral da Rocha Cardoso - 0 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Patricia Chambel Narciso - 21 horas
Pedro Miguel da Costa Soares Perfeito - 9 horas
Orlando Manuel de Oliveira Belo - 6 horas

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
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Patricia Chambel Narciso - 21 hours
Pedro Miguel da Costa Soares Perfeito - 9 hours
Orlando Manuel de Oliveira Belo - 6 hours

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular foi especialmente projetada para apresentar, discutir e lidar com a problemática dos
sistemas de Data Warehousing (DW) e de processamento analítico, desde os seus conceitos e terminologia
básica até aos seus aspetos de projeto e implementação. 
A realização com sucesso desta unidade curricular possibilitará aos alunos: 
OA1. Entenderem a missão e os objetivos de um sistema de DW dentro de uma organização e caracterizarem
de forma clara o processo de como os implementar e justificar os investimentos necessários
OA2. Projetarem um sistema de DW desde o seu esboço até à sua efetiva implementação e exploração
OA3. Aplicarem de forma concreta técnicas de modelação dimensional no desenvolvimento de esquemas para
DW
OA4. Integrar num ambiente de um sistema de DW serviços de processamento analítico

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course was designed to present, discuss and deal with all the aspects in the fields of Data Warehousing
(DW) and analytical processing systems. It covers a wide range of topics, from basic concepts and terminology
to project management and implementation issues. 
The successful taking of this course will enable students to be able to:
OA1. Understand the mission and objectives of a DW system inside an organization and characterize in a clear
way the process to implement them, justifying all the required investments
OA2. Design a DW system since its inception until its effective implementation and exploration
OA3. Apply dimensional modeling techniques in the development of schemas for DW
OA4. Integrate analytical processing services in a DW system environment

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1. A área dos Sistemas de Suporte à Decisão
CP2. Introdução aos Sistemas de Data Warehousing
CP3. Infra-estruturas e Serviços de um Sistema de Data Warehousing
CP4. Ciclo de Vida do Desenvolvimento de um Sistema de Data Warehousing
CP5. Metodologias para o Desenvolvimento de Sistemas de Data Warehousing
CP6. Planeamento de um Projecto de Data Warehousing
CP7. Levantamento e Análise de Requisitos de Agentes de Decisão
CP8. Modelação Conceptual, Lógica e Física de Data Warehouses
CP9. Projecto de Sistemas de ETL
CP10. Administração de Sistemas de Data Warehousing
CP11. Exploração de Sistemas de Data Warehousing
CP12. Processamento Analítico de Dados (OLAP)

6.2.1.5. Syllabus:
CP1. The area of Decision Support Systems
CP2. Introduction to Data Warehousing Systems
CP3. Infrastructures and services of a data warehousing system
CP4. Development lifecycle of a data warehousing system
CP5. Methodologies for the development of data warehousing systems
CP6. Planning of a Data Warehousing Project
CP7. Requirements Gathering and Analysis of Decision Agents
CP8. Conceptual, Logical and Physical Modeling of Data Warehouses
CP9. ETL Systems Design
CP10. Data warehousing systems administration
CP11. Data warehousing systems exploration
CP12. On-Line Analytical Processing (OLAP)

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão alinhados com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular
através das seguintes dependências:

CP1.: contribui para OA1.
CP2.: contribui para OA1, OA2, OA3 e OA4.
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CP3.: contribui para OA2.
CP4.: contribui para OA2.
CP5.: contribui para OA2 e OA3.
CP6.: contribui para OA2.
CP7.: contribui para OA2, OA3 e OA4.
CP8.: contribui para OA2 e OA3.
CP9.: contribui para OA2 e OA4.
CP10.: contribui para OA2.
CP11.: contribui para OA2.
CP12.: contribui para OA3 e OA4.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus contents are aligned with the learning goals defined for this course according to the following
dependencies:

CP1.: contributes to OA1.
CP2.: contributes to OA1, OA2, OA3 e OA4.
CP3.: contributes to OA2.
CP4.: contributes to OA2.
CP5.: contributes to OA2 e OA3.
CP6.: contributes to OA2.
CP7.: contributes to OA2, OA3 e OA4.
CP8.: contributes to OA2 e OA3.
CP9.: contributes to OA2 e OA4.
CP10.: contributes to OA2.
CP11.: contributes to OA2.
CP12.: contributes to OA3 e OA4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As 36h lectivas são divididas em 18h teóricas (T), 9h teórico-práticas (TP) e 9h práticas e laboratoriais (PL). As
aulas T são de natureza expositiva. A aulas TP permitem consolidar os conceitos leccionados nas aulas T,
através da resolução de exercícios de modelação dimensional e acompanhamento a cada grupo ao trabalho
prático. As aulas PL permitem o ensino das ferramentas de desenvolvimento de data warehouses essenciais
para o trabalho prático.

Avaliação:
Os alunos para obterem aproveitamento nesta unidade curricular terão que realizar obrigatoriamente uma
prova escrita e um trabalho prático. A avaliação final da disciplina é calculada a partir da média das notas
obtidas na prova escrita e no trabalho prático. A nota mínima na prova escrita e no trabalho prático é de 10
valores. Se na prova escrita o aluno tiver nota inferior a 10, mas superior ou igual a 8, será submetido a uma
prova oral de avaliação. O trabalho prático será realizado em grupo

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The total of 36h are divided into 18h of theoretical lectures (T), 9h of theoretical-practical classes (TP) and 9h of
practical and laboratory (PL). T lectures are expositional. TP classes are used to consolidate concepts given in T
classes, with exercises of dimensional modeling and the required tutoring to each group regarding the practical
assignment. PL classes are used to practice with the tools for the development of data warehouses requited for
the practical assignment.

Evaluation:
In order to succeed in this course it is mandatory that students take a written exam and a practical assignment.
The final score is calculated as the average of the scores of the written exam and practical assignment. The
minimum score in both components is 10/20. If students have a score in the written exam lower than 10 but
higher or equal to 8, then they will be submitted to an oral evaluation. The practical assignment will be
performed in groups

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

O alinhamento entre cada instrumento de avaliação e os objectivos de aprendizagem definidos para a UC é
realizado da seguinte forma:
- Prova escrita: OA1, OA2, OA3 e OA4.
- Trabalho prático: OA1, OA2, OA3 e OA4.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The consistency alignment between each evaluation component and the learning goals defined for this course is
reflected as follows:
- Written test: OA1, OA2, OA3 e OA4.
- Practical assignment: OA1, OA2, OA3 e OA4.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Golfarelli, M., Rizzi, S., Data Warehouse Design: Modern Principles and Methodologies, McGraw-Hill Osborne
Media; 1st Edition, May 26, 2009.
- Kimball, R., Reeves, L., Ross, M., Thornthwait, W., The Data Warehouse Lifecycle Toolkit ? Pratical Techiniques
for Building Data Warehouse and Business Intelligence Systems, John Wiley & Sons, 2ª Edição, 2008 
- Kimball, R., Caserta, J., The Data Warehouse ETL Toolkit - Practical Techniques for Extracting, Cleaning,
Conforming, and Delivering Data, John Wiley & Sons, 2004.
- Kimball, R., Roos, M., The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling, John Wiley &
Sons, 2ª Edição, 2002.
- Larissa Moss, Shaku Atre. Business Intelligence Roadmap. The Complete Lifecycle for Decision-Support
Applications. Addison-Wesley Information Technology Series. 2003.
- Inmon, W.H., Building the Data Warehouse , John Wiley & Sons,1996

Mapa IX - Extracção de Conhecimento de Dados / Data Mining

6.2.1.1. Unidade curricular:
Extracção de Conhecimento de Dados / Data Mining

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Filipe Alexandre Azinhais dos Santos - 0 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
João Ricardo Paulo Marques Guerreiro - 18 horas
Duarte Manuel Forjaz Pacheco Trigueiros - 18 horas

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
João Ricardo Paulo Marques Guerreiro - 18 hours
Duarte Manuel Forjaz Pacheco Trigueiros - 18 hours

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade desenvolve competência para extração de conhecimento a partir de dados empresariais. Problemas
típicos a estudar: padrões de consumo, deteção de fraudes, risco de incumprimento de crédito, abandono de
serviços, seleção de clientes, sequências de visitas a páginas Web.
No final da UC o estudante deverá:
OA1.Aplicar uma análise de regressão linear e não linear
OA2.Explicar as vantagens dessas técnicas
OA3.Realizar uma análise de regressão logística sobre problemas de classificação nominal
OA4.Explicar as vantagens dessas técnicas
OA5.Explicar os mecanismos de aprendizagem das redes neuronais
OA6.Explicar as vantagens dessas técnicas
OA7.Aplicar técnicas de indução de regras à aquisição de conhecimento
OA8.Aplicar técnicas de análise de grupos na extração de conhecimento
OA9.Aplicar redes de Kohonen
OA10.Aplicar inferência Bayesiana à modelação de conhecimento
OA11.Aplicar análise de afinidades ao estudo de clientes
OA12.Conceber modelos de data mining com as técnicas anteriores

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The unit develops the ability to extract knowledge from corporate data. Typical training topics include
consumption pattern, fraud detection, default risk, shurn factors, customer selection, sequence detection in
webpages.
At the outset, students should be able to:
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OA1: apply linear and non-linear regression techniques
OA2: explain advantages of the above techniques
OA3: apply Logistic regression to problems of classification
OA4: explain advantages of the above techniques
OA5: Be acquainted with learning techniques used in Neural Networks
OA6: explain advantages of the above techniques
OA7: apply rule induction techniques to knowledge acquisition problems
OA8: apply cluster analysis techniques to knowledge extraction problems
OA9: apply Kohonen networks
OA10: apply Bayesian inference to knowledge modeling
OA11: apply affinity analysis to customer behavior studies
OA12: integrate the above into data mining operations of the firm

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1. Introdução ao Data Mining: metodologia, principais problemas de Data Mining na empresa e utensílios
adequados;
CP2. Regressão linear e não linear; o modelo linear; aplicação à detecção de fraude e à política de
fornecedores;
CP3. Regressão Logística: classificação nominal; aplicação à estimação da probabilidade de incumprimento
(Basileia II);
CP4. Rede neuronal: tipos e prática de modelação complexa;
CP5. Indução de Regras: usos, algoritmos e prática de modelação; factores de abandono de serviços;
CP6. Análise de grupos: algoritmos e seu uso; aplicação à descoberta de padrões de consumo;
CP7. Rede topológica de Kohonen: redução de dimensão; discretização: prática de descoberta de topologias;
aplicação a CRM;
CP8. Probabilidades, Informação a priori e Incerteza: inferência Bayesiana; aplicação à estimação de riscos.
CP9. Análise de Afinidades: padrões de consumo e definição de cabazes;
CP10. Práticas de modelação; DM na empresa e ligação com outras funções.

6.2.1.5. Syllabus:
CP1: Introduction to Data Mining: Methodology, major corporate applications and major tools.
CP2: Linear and non-linear regression: application to fraud detection and to supply chain management.
CP3: Logistic Regression: application to the estimation of PD, probability of Default (Basel?s Pillar I).
CP4: Neural Networks: types and complex modeling practice.
CP5: Rule induction: types and practice with ?Shurn? modeling.
CP6: Cluster analysis: major algorithms and applications. Practice with consumption pattern discovery.
CP7: Kohonen networks. Application to the discovery of topologies in CRM.
CP8: Probabilities, a-priori information and uncertainity. Bayesian inference. Application to probability of default
calibration.
CP9: Basket analysis and consumption patterns with affinity algorithms.
CP10: Modeling practice in the firm.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
OA1. -CP2
OA2. -CP2
OA3. -CP3
OA4. -CP3
OA5. -CP4
OA6. -CP4
OA7. -CP5
OA8. -CP6
OA9. -CP7
OA10. -CP8
OA11. -CP9
OA12. -CP10

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
OA1. -CP2
OA2. -CP2
OA3. -CP3
OA4. -CP3
OA5. -CP4
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OA6. -CP4
OA7. -CP5
OA8. -CP6
OA9. -CP7
OA10. -CP8
OA11. -CP9
OA12. -CP10

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas são Teórico-Práticas (TP) de forma a poder aliar a aprendizagem teórica à aplicação das técnicas em
termos práticos na aplicação SPSS Clementine.

A avaliação será preferencialmente contínua, podendo também ser feita através de exame final.
A avaliação contínua é composta pelos seguintes instrumentos de avaliação:
- Conjunto de trabalhos realizados ao longo do semestre
- Teste Teórico Individual

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes are both theoretical and applied.
SPSS Clementine is used in practices. 

Continuous evaluation: all the assignments done during the course plus final test.
Exam evaluation: an exam.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A utilização de uma metodologia de aplicação contínua das ferramentas teóricas apreendidas servirá para dar
ao estudante a capacidade de saber executar com casos práticos exemplos concretos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The knowledge of Data Mining methodologies will allow students to solve corporate problems.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Larose, D. T. (2004). Discovering Knowledge in Data: An Introduction to Data Mining. Wiley-Interscience, 1
edition.

Mapa IX - Sistemas de Informação Estratégicos e Gestão de Desempenho II

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas de Informação Estratégicos e Gestão de Desempenho II

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Elsa Alexandra Cabral da Rocha Cardoso - 21 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Jorge Eduardo Soares Coelho - 15 horas

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Jorge Eduardo Soares Coelho - 15 hours

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objetivo desta UC consiste em apresentar uma visão integradora e crítica sobre os sistemas de informação
estratégicos para a gestão de desempenho das organizações e apoio à tomada de decisão estratégica. 
Para obter sucesso nesta UC o aluno deverá ser capaz de:
OA1. Conhecer os princípios de Total Quality Management (TQM), Business Process Management (BPM) e
Balanced Scorecard (BSC)
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OA2. Descrever o modelo de melhoria contínua numa organização com base na mLearn
OA3. Explicar o significado e relação entre os elementos de uma arquitetura estratégica de processos, desde a
estratégia até às tarefas
OA4.Compreender o desenho de arquiteturas organizacionais orientadas a processos
OA5.Aplicar a metodologia mLearn na modelação de uma arquitetura organizacional orientada a processos 
OA6.Definir objetivos e indicadores de processos (dimensão estratégica)
OA7.Comparar BSC e mLearn
OA8.Comparar TQM, BPM e BSC
OA9.Escrita de artigo de síntese
OA10.Apresentar e debater um artigo de investigação

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The objective of this course is to present a comprehensive and critic view in the area of strategic information
systems applied to the performance management of organizations and to the support of strategic decisions. 
To succeed in this course the student should be able to: 
OA1. Know the principles of Total Quality Management (TQM), Business Process Management (BPM) and
Balanced Scorecard (BSC) approaches.
OA2. Describe the continuous improvement model of an organization based on mLearn
OA3. Explain the meaning and the relations between the elements of a strategic process architecture, from
strategy to tasks
OA4. Understand the design of process-based organizational architectures
OA5. Apply the mLearn methodology in the modeling of a process-based organizational architecture
OA6. Define objectives and indicators for processes (strategic dimension)
OA7. Compare BSC and mLearn
OA8. Compare TQM, BPM and BSC
OA9. Write a synthesis paper
OA10. Present and discuss a research paper

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Módulo 1: Business Process Management (24h)
CP1. Introdução, conceitos e evolução de BPM
CP2. Introdução ao TQM
CP3. Reengenharia e inovação de processos de negócio
CP4. Alinhamento entre o BSC e os programas de melhoria de processos (visão de Kaplan e Norton)
CP5. Abordagem actual e tendências futuras do BPM
CP6. Visão integrada de performance management: TQM, BPM e BSC

Módulo 2: Metodologia mLearn (12h)
CP7. Introdução à metodologia mLearn
CP8. A clarificação da estratégia empresarial
CP9. A arquitectura de processos e o desdobramento da estratégia
CP10. A definição de objectivos e indicadores
CP11. O modelo de gestão e controlo de uma organização por processos
CP12. O modelo de melhoria contínua e gestão de mudança
CP13. A clarificação de responsabilidades individuais

6.2.1.5. Syllabus:
Module 1: Business Process Management (24h)
CP1. Introduction, concepts and evolution of BPM.
CP2. Overview of TQM
CP3. Business Process Reengineering and Process Innovation
CP4. Alignment between BSC and process improvement programs (according to Kaplan and Norton)
CP5. Current approach and future trends of BPM
CP6. Integrated view of performance management: TQM, BPM and BSC

Module 2: mLearn Methodology (12h)
CP7. Introduction to the mLearn methodology
CP8. The clarification of corporate strategy
CP9. The process architecture and the cascading of strategy
CP10. Definition of objectives and indicators
CP11. Process-based corporate management and control model
CP12. Continuous improvement model and change management
CP13. Clarification of individual responsibilities
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão alinhados com os objectivos de aprendizagem da UC através das seguintes
dependências:

Módulo 1: BPM
CP1.: contribui para OA. 1, 8
CP2.: contribui para OA. 1, 8
CP3.: contribui para OA. 1, 8
CP4.: contribui para OA. 1, 7, 8, 10
CP5.: contribui para OA. 1, 8, 10
CP6.: contribui para OA. 1, 8, 10

Módulo 2: mLearn
CP7.: contribui para OA. 2, 3, 4, 5, 6
CP8.: contribui para OA. 3, 4, 5
CP9.: contribui para OA. 3, 4, 5
CP10.: contribui para OA. 5, 6
CP11.: contribui para OA. 3, 5
CP12.: contribui para OA. 2
CP13.: contribui para OA. 2, 3, 4

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus contents are aligned with the learning goals defined for this course according to the following
dependencies:

Module 1: BPM
CP1.: contributes to OA. 1, 8
CP2.: contributes to OA. 1, 8
CP3.: contributes to OA. 1, 8
CP4.: contributes to OA. 1, 7, 8, 10
CP5.: contributes to OA. 1, 8, 10
CP6.: contributes to OA. 1, 8, 10

Module 2: mLearn
CP7.: contributes to OA. 2, 3, 4, 5, 6
CP8.: contributes to OA. 3, 4, 5
CP9.: contributes to OA. 3, 4, 5
CP10.: contributes to OA. 5, 6
CP11.: contributes to OA. 3, 5
CP12.: contributes to OA. 2
CP13.: contributes to OA. 2, 3, 4

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As 36h lectivas são divididas em 18h teóricas (T) e 18h Teórico/práticas (TP). As aulas T são de natureza
expositiva. A aulas TP permitem consolidar os conceitos leccionados nas aulas T, através da resolução de
exercícios (mLearn), apresentação/debate de artigos de investigação e esclarecimento de dúvidas (a cada
grupo) sobre o trabalho prático de mLearn.

Avaliação:
Avaliação contínua: nota mínima de 8/20 valores em todas as componentes

1. Trabalho prático sobre mLearn: 40%
2. Apresentação artigo investigação: 20%

3. Debate sobre artigo investigação: 20%
4. Escrita de artigo síntese com comparação BSC e mLearn: 20%
Todas as componentes são realizadas em grupo, mas para as 3 primeiras componentes a nota é individual.

Grupos compostos por 2 a 4 elementos

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The total of 36h are divided into 18h of theoretical lectures (T) and 18h of theoretical-practical classes (TP). T
lectures are expositional. TP classes are used to consolidate the concepts given in T classes, with exercises

(mLearn), presentation/debate of research papers and the required tutoring to each group regarding the mLearn
practical assignment. 
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Assessment:
Continuous assessment: minimum score of 8/20 in each component

1. Practical assignment using mLearn: 40%
2. Presentation of a research paper: 20%

3. Debate of a research paper: 20%
4. Writing of a synthesis paper with the comparison of BSC and mLearn approaches: 20%

All components are performed in groups, but for the first 3 components individual scores are assigned. Group
composition between 2 and 4 students 

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
O alinhamento entre cada instrumento de avaliação e os objectivos de aprendizagem definidos para a UC é

realizado da seguinte forma:
- Trabalho prático mLearn: OA. 2, 3, 4, 5, 6, 7

- Apresentação artigo investigação: OA. 1, 8, 10
- Debate sobre artigo investigação: OA. 1, 8, 10
- Escrita de artigo síntese com comparação BSC e mLearn: OA. 1, 7, 8, 9

O trabalho prático de aplicação da metodologia mLearn será realizado ao longo do semestre. O tema do caso de

estudo deve ser o mesmo do trabalho realizado em SIEGD I, onde foi aplicada a abordagem de balanced
scorecard. A nota do trabalho prático será dada individualmente para cada elemento do grupo, em função da

nota do trabalho de grupo e da discussão dos trabalhos.

A apresentação e debate de artigos de investigação pretende promover a capacidade crítica e a comparação
das diferentes abordagens de performance management estudadas. Cada grupo escolherá o tópico que

pretende aprofundar.

O artigo de síntese com a comparação das abordagens BSC e mLearn deverá ser entregue no final do
semestre, com base nos resultados dos trabalhos práticos das UCs de SIEGD I e SIEGD II. O artigo deverá ter
uma dimensão reduzida (mínimo de 4 e máximo de 6 páginas) e será realizado em grupo.

O documento de Planeamento de Unidade Curricular, detalhado para cada aula, evidencia a relação entre os

métodos pedagógicos de ensino (de acordo com a tipologia de aula, T ou TP) e os resultados de aprendizagem
que devem ser atingidos pelos alunos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The consistency alignment between each evaluation component and the learning goals defined for this course is
reflected as follows:

- Practical assignment using mLearn: OA. 2, 3, 4, 5, 6, 7
- Presentation of a research paper: OA. 1, 8, 10

- Debate of a research paper: OA. 1, 8, 10
4. Writing of a synthesis paper with the comparison of BSC and mLearn approaches: OA. 1, 7, 8, 9

The practical assignment using the mLearn methodology will be performed during the semester. The case study

theme should remain the same as in the practical assignment of the SIEGD I course, in which the balanced
scorecard approach was used. The practical assignment score will be given individually to each member of the
group, taking into account the group?s assignment score and the individual performance on the oral discussion.

The presentation and debate of research papers intends to promote critical skills and the comparison of the

different performance management approaches. Each group will choose the topic they wish to further research.

The synthesis paper with the comparison of BSC and mLearn approaches should be delivered at the end of the
semester based on the results of the practical assignments of the SIEGD I and SIEGD II courses. This will be a

short paper (minimum of 4 and maximum of 6 pages) and will be written in groups.

The UC Planning document, detailed for each class, clearly shows the relationship between the pedagogic
learning methods (aligned with the typology of each class, T or TP) and the specified learning goals that ought to
be achieved by students.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
- P. Harmon (2007) Business Process Change: a guide for business managers and BPM and Six Sigma

professionals, 2nd edition. Morgan Kaufmann
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- T. Davenport (1993) Process Innovation: Reengineering Work through Information Technology. Harvard

Business School Press, USA
- R. Kaplan, D. Norton (2008) The Execution Premium: Linking Strategy to Operations for Competitive

Advantage. Harvard Business School Press, USA
- J. Coelho (2010) How to align information systems requirements? Mlearn approach, QUATIC 2010, Industrial

track, Porto
- J. Coelho (2008) Manual da metodologia mLearn. Sisconsult
- Artigos de investigação (plataforma de e-learning)

Mapa IX - Sistemas de Informação Analíticos II /Data Warehouse Systems II

6.2.1.1. Unidade curricular:

Sistemas de Informação Analíticos II /Data Warehouse Systems II

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Orlando Manuel de Oliveira Belo - 15 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Patricia Chambel Narciso - 9 horas
Pedro Miguel da Costa Soares Perfeito - 12 horas

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Patricia Chambel Narciso - 9 hours
Pedro Miguel da Costa Soares Perfeito - 12 hours

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular tem como missão disponibilizar um espaço de discussão e formação avançada em data

warehousing (DW) que proporcione as condições necessárias para que os alunos adquiram conhecimento e
perícia na especificação, desenvolvimento e gestão de sistemas de povoamento de DW – ETL (Extract,
Transform, and Load). Pretende-se demonstrar que a utilidade de um DW depende em grande parte do sucesso

da implementação e efetividade do seu sistema de povoamento.
A realização com sucesso desta unidade curricular possibilitará aos alunos: 

OA1. Entenderem a missão e os objetivos de um sistema de povoamento para um DW
OA2. Caracterizar um sistema de povoamento de um DW bem como todos os seus componentes

OA3. Projetar de raiz um sistema de povoamento para um DW, desde a sua modelação conceptual até à sua
efetiva implementação e instalação

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The mission of this course is to provide a discussion space and an advanced training on data warehousing (DW)
that foster students to acquire knowledge and skills in the specification, development and management of ETL

(extraction, transformation and loading) systems for DW. This course intends to demonstrate that the utility of a
DW largely depends on the success of the implementation, and on the effectiveness of its ETL system.

The successful taking of this course will enable students to be able to:
OA1. Understand the mission and objectives of an ETL system for a DW

OA2. Characterize an ETL system and its components
OA3. Design an ETL system for a DW since its inception until its effective implementation and deployment

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1. O povoamento de um data warehouse.

CP2. Técnicas e estratégias para o povoamento de data warehouses.
CP3. Extração, transformação e carregamento de dados ? ETL.

CP4. Arquitetura básica de um sistema de ETL.
CP5. Especificação e projeto de um sistema de ETL.
CP6. Desenvolvimento de um sistema de ETL CP7. Monitorização de sistemas de ETL.

CP8. Otimização de um sistema de ETL.

6.2.1.5. Syllabus:
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CP1. Populating a data warehouse.
CP2. Techniques and strategies to populate a data warehouse.

CP3. Extract, transform and load ? ETL.
CP4. ETL systems architectures.

CP5. Specification and design of an ETL system.
CP6. ETL systems development.

CP7. ETL systems monitoring.
CP8. ETL systems tuning.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos estão alinhados com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular
através das seguintes dependências:

CP1.: contribui para OA1, OA2 e OA3.

CP2.: contribui para OA1, OA2 e OA3.
CP3.: contribui para OA2 e OA3.

CP4.: contribui para OA2 e OA3.
CP5.: contribui para OA2 e OA3.

CP6.: contribui para OA2 e OA3.
CP7.: contribui para OA3.
CP8.: contribui para OA3.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus contents are aligned with the learning goals defined for this course according to the following

dependencies:

CP1.: contributes to OA1, OA2 e OA3.

CP2.: contributes to OA1, OA2 e OA3.
CP3.: contributes to OA2 e OA3.

CP4.: contributes to OA2 e OA3.
CP5.: contributes to OA2 e OA3.

CP6.: contributes to OA2 e OA3.
CP7.: contributes to OA3.

CP8.: contributes to OA3.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As 36h lectivas são divididas em 18h teóricas (T) e 18h práticas e laboratoriais (PL). As aulas T são de natureza

expositiva. As aulas PL permitem o ensino das ferramentas de desenvolvimento de sistemas de povoamento
de data warehouses essenciais para o trabalho prático e o acompanhamento a cada grupo no desenvolvimento

do trabalho prático

Avaliação:
Os alunos para obterem aproveitamento nesta unidade curricular terão que realizar obrigatoriamente uma

prova escrita e um trabalho prático. A avaliação final da disciplina é calculada a partir da média das notas
obtidas na prova escrita e no trabalho prático. A nota mínima na prova escrita e no trabalho prático é de 10
valores. Se na prova escrita o aluno tiver nota inferior a 10, mas superior ou igual a 8, será submetido a uma

prova oral de avaliação. O trabalho prático será realizado em grupo

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The total of 36h are divided into 18h of theoretical lectures (T) and 18h of practical and laboratory (PL). T lectures
are expositional. PL classes enable the training on the tools for the development of ETL systems for data
warehouses required for the practical assignment and the tutoring of each group in the development of the

practical assignment.

Evaluation:
In order to succeed in this course it is mandatory that students take a written exam and a practical assignment.

The final score is calculated as the average of the scores of the written exam and practical assignment. The
minimum score in both components is 10/20. If students have a score in the written exam lower than 10 but

higher or equal to 8, then they will be submitted to an oral evaluation. The practical assignment will be
performed in groups

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
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curricular.
O alinhamento entre cada instrumento de avaliação e os objectivos de aprendizagem definidos para a unidade

curricular é realizado da seguinte forma:
- Prova escrita: OA1, OA2 e OA3.

- Trabalho prático: OA1, OA2 e OA3.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The consistency alignment between each evaluation component and the learning goals defined for this course is

reflected as follows:
- Written test: OA1, OA2 e OA3.

- Practical assignment: OA1, OA2 e OA3.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Kimball, R., Caserta, J., The Data Warehouse ETL Toolkit - Practical Techniques for Extracting, Cleaning,

Conforming, and Delivering Data, John Wiley & Sons, 2004.
- Golfarelli, M., Rizzi, S., Data Warehouse Design: Modern Principles and Methodologies, McGraw-Hill Osborne

Media; 1st Edition, May 26, 2009.
- Kimball, R., Reeves, L., Ross, M., Thornthwait, W., The Data Warehouse Lifecycle Toolkit - Pratical Techiniques

for Building Data Warehouse and Business Intelligence Systems, John Wiley & Sons, 2ª Edição, 2008
- Kimball, R., Ross, M., The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling, John Wiley &

Sons, 2ª Edição, 2002.
- Larissa Moss, Shaku Atre. Business Intelligence Roadmap. The Complete Lifecycle for Decision-Support
Applications. Addison-Wesley Information Technology Series. 2003.

- Inmon, W.H., Building the Data Warehouse, John Wiley & Sons, 1996

Mapa IX - Aplicações de SIAD I / Business Intelligence Applications I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Aplicações de SIAD I / Business Intelligence Applications I

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

José Azevedo Rodrigues - 18 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Rui Alexandre Henriques Gonçalves - 18 horas

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Rui Alexandre Henriques Gonçalves - 18 hours

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Pretende-se que os alunos, no final desta Unidade Curricular, conheçam os indicadores mais relevantes de
monitorização da gestão e o seu papel nas organizações e saibam propor a sua aplicação numa perspetiva de

avaliação da performance das organizações. Pretende-se ainda que os alunos conheçam os principais tópicos
de gestão de risco e a abordagem dos sistemas de apoio à decisão à sua implementação

Concluída a UC o aluno deverá ser capaz de:
1.Saber interpretar a informação financeira e não financeira existente nas organizações e organizá-la numa
perspetiva de gestão

2.Identificar e aplicar no contexto real os principais indicadores para conhecimento da situação económica e
financeira

3.Propor a aplicação dos instrumentos de controlo de gestão numa perspetiva de avaliação da performance
das organizações

4.Compreender as principais metodologias para a gestão de risco presentes nas organizações
5.Conhecer as abordagens à implementação de sistemas de apoio à decisão para a gestão de risco

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The students, at the end of the present learning unit, must know the most relevant indicators for management
control and its role on companies and propose it implementation through a corporate performance perspective.

It is also a objective that the students know the main topics in risk management and the approach that decision
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support systems have to there implementation
After the course the student will be able to:

1. Interpret financial and non-financial information and structure it from a managerial standpoint;
2. Identify and apply in the real context the most important financial and economic.
3. Propose the implementation of management control tools through a corporate performance perspective.

4. Understand the main methodologies for risk management available in the organizations today
5. Know the approaches to implement decision support systems for risk management

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I. Missão e papel da análise e gestão financeira; 1.Objetivos da informação financeira; 2.Demonstrações
financeiras; II. Situação financeira; 1.Equilíbrio financeiro; 2.O ciclo de exploração; III. A avaliação da situação

económica: 1.Análise integrada da rendibilidade; 2. Avaliação do risco; IV A avaliação da situação monetária:
1.Fluxos monetários; 2.Indicadores. V. A informação financeira por segmentos: 1. Segmentação da informação.

3.Métricas financeiras para analisar o valor. VI Da informação financeira à informação não financeira;
1.Sistemas de monitorização. VII - Introdução à Gestão de Risco: 1. Definição e tipos: 2.Abordagens e gestão; 3.

Sistemas de informação na GR. VIII - Requisitos para uma solução GR: 1.Funcionais; 2. Técnicos. IX - Recolha
de informação e qualidade de dados. X - Análise e Reporte: 1. Métricas; 2. Modelos de gestão de risco. XI-

Questões de Implementação. 1. Avaliação de tecnologia: 2. Equipa; 3. Processo. XII - Sistemas de Compliance

6.2.1.5. Syllabus:
I. Mission an goals of financial management and analysis: 1. The goals of financial information; 2. Financial

statements. II. Financial Situation: 1. Financial situation;2. Exploitation cycle. III ? Economic Situation: 1.
Integrated Profitability analysis; 2. Risk. IV. Monetary Situation evaluation: 1. Cash flow statement. V .

Segmental Economic and financial information: 1. Economic and financial information segmentation; 2.
Analysing value by segments. VI . From financial information to no financial information: 1. Performance

measurement an KPYs. VII . Introduction to risk management: 1. Definition and types; 2.Approaches and
management; 3. Information systems for RM. VIII . Requirements for RM solution: 1.Functional: 2. Technical. IX.

Information gathering ad data quality. X. Analysis and reporting: 1. Metrics: 2. Risk Management models.; 3.
Reporting. XI- Implementation issues: 1. Technological evaluation: 2. Team: 3. Process. XII ? Compliance
systems.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Esta "demonstração de coerência" decorre da interligação dos conteúdos programáticos com os objetivos de

aprendizagem (OA), como a seguir se explicita:

OA1 - Ponto I do programa

OA2 - Pontos II, III e IV do programa
OA3 - Pontos V e VI do programa

OA4 - Pontos VII e VII do programa
OA5 - pontos IX. X, XI e XII do programa

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This "demonstration of consistency" stems from the interconnection of the syllabus with learning goals (LG)
and is explained as follows:

LG1 - I syllabus

LG2 - II, III, IV syllabus
LG3 - V, VI syllabus

LG5 - VII, VIII syllabus
LG5 - IX to XII syllabus

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

O aluno deverá adquirir e/ou desenvolver competências de análise e síntese, de pesquisa, de crítica, de
comunicação escrita e oral, em conformidade com os objetivos. As metodologias de ensino-aprendizagem

(MEA) são: 1. Expositivas, apresentação dos quadros teóricos de referência; 2. Participativas, com análise e
resolução de casos práticos; 3. Participativas, com análise e discussão de casos de estudo, e de textos de

apoio e leitura; 4. Auto-estudo, relacionadas com o trabalho autónomo do aluno. 

A avaliação contínua consiste na realização de um exame e duma análise crítica de um tema selecionado do
grupo de temas propostos pelo docente. Este trabalho será ser composto por um artigo com uma dimensão
entre as 10000 e 20000 palavras, e uma apresentação em aula. A nota final é constituída por uma ponderação
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de 50% de cada uma das provas. A avaliação não contínua consiste num exame escrito com ponderação de

100%.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Each student should acquire analytical, information gathering, written and oral communication skills.To
contribute to this, will be used the following learning methodologies (LM): 1. Expositional, to the presentation of
the theoretical reference frames; 2. Participative, with analysis and resolution of application exercises; 3.

Participative, with analysis and discussion of case studies, and of support and reading texts; 4. Self-study,
related with autonomous work by the student. 

The assessment of this learning-teaching unit is achieved in continuous valuation or final valuation. Continuous

valuation consists of a exam and a study of one of the themes present by the teacher. The deliverables will be
an article with 10000 to 20000 words and a final presentation to the class. Final classification is the average

between these two d instruments. Final Valuation consists of a 100% weight exam that can be taken either on
the regular term or in the second term.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
As metodologias de ensino-aprendizagem visam o desenvolvimento das principais competências de

aprendizagem dos alunos que permitam cumprir com cada um dos objetivos de aprendizagem, pelo que,
apresentam-se as principais interligações entre as metodologias de ensino-aprendizagem e os respetivos

objetivos.

MEA1 - OA1, OA2

MEA2 - OA2, OA3
MEA3 - OA2, OA3, OA4; OA4

MEA4 - Transversal a todos os AO

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The learning-teaching methodologies are aimed at the development of the students? main learning
competences that allow to fulfill each of the learning goals, therefore, it is presented the main interlinks between
the learning-teaching methodologies and the respective goals.

LM1 - LG1, LG2

LM2 -LG2, LG3
LM3 - LG2, LG3, LG4, LG5

LM4 - Transversal to all the LGs

6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Anthony, R.N. and Govindarajan, V., Management Control Systems,12ª Ed. McGraw-Hill International Editions,

2005.- Borges, A. e Rodrigues, A., Contabilidade e Finanças para a Gestão, 4ª Ed. Lisboa, Áreas Editora, 2008. -
Implementing System Solutions for Financial Risk Management, Robert Levine, Risk Books - Jordan, H., Neves,

J. C., e Rodrigues, J. A., O Controlo de Gestão - ao Serviço da Estratégia e dos Gestores, 9ª Ed. Lisboa, Áreas
Editora, 2011. - Menezes, H. Caldeira, Princípios de Gestão Financeira, 5ª Ed. Lisboa, Editorial Presença, 1995 -

Neves, J. C., Análise Financeira - Métodos e técnicas, 11ª Ed. Lisboa, Texto Editora, 2006 - Rodrigues, J.A. e
Simões, A.M., Analisar a performance financeira - uma perspectiva multidimensional, Áreas Global, Áreas

Editora, 2008. - Rodrigues, J.A., e Ana Simões, Apurar Resultados com base nos Processos - o custeio baseado
nas actividades , o Global , Áreas Editora 2009. - The Fundamentals of Risk Measurement, Chris Marrison,
McGraw-Hill

Mapa IX - Aplicações de SIAD II / Business Intelligence Applications II

6.2.1.1. Unidade curricular:

Aplicações de SIAD II / Business Intelligence Applications II

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Miguel Rasquinho Ferreira Rita - 18 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
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João Ricardo Paulo Marques Guerreiro - 18 horas

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

João Ricardo Paulo Marques Guerreiro - 18 hours

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Os objectivos gerais desta UC assentam em fornecer uma visão aplicacional do processo de tomada de
decisões em marketing e uma formação na especificação, concepção e desenvolvimento de aplicações de
Customer Intelligence (CRM Analítico).

Concluída a UC o aluno deverá ser capaz de:
1. Compreender o processo de tomada de decisões em marketing

2. Aprender a utilizar software de business intelligence para suporte à decisão
3. Ser capaz de acompanhar o ciclo de vida do cliente desde a fase de aquisição, passando pela estimulação e

retenção apoiadas em modelos de Data Mining

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The general objectives of this course focus on providing an application-oriented perspective of the marketing

decision making process and capability on specification, conceptualization and development of customer
intelligence applications (CRM Analytics).

After the course the student will be able to:
1. Understand the marketing decision making process

2. Learn how to use business intelligence software for decision support
3. Be able to follow the customer life cycle from acqusition to retention supported by data mining models

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1.Jogo de Simulação em Marketing Management: Marketing Game!
a.Processo de tomada de decisões em Marketing

b.Análise situacional: triângulo mercado, concorrência, empresa
c.Responsabilidades da Direcção de Marketing: estratégia e políticas de Marketing, estudos de mercado e

orçamento de marketing

2.Software de Business Intelligence: MicroStrategy
a.Introdução ao MicroStrategy e Scripted Demo
b.MicroStrategy Application Modules (Customer, Sales Force, Sales and Distribution Analysis)

c.Exercícios e Projectos de Aplicação Prática

3.Customer Intelligence (CRM Analítico)
a.Especificação (Business Understanding e Data Understanding)

b.Preparação de Dados para utilização Analítica (Data Preparation)
c.Modelos de Customer Intelligence (Modelling)

d.Comparação de Modelos e Implementação (Evaluation)
e.Aplicação no Apoio à Decisão das Organizações (Deployment)

6.2.1.5. Syllabus:

1.Marketing Simulation Game
a.Marketing decision making process

b.Situation analysis: triangle market, competition, firm
c.Marketing Management responsabilities: marketing strategy and mix decisions, market research studies,

budgeting

2.Business Intelligence Software

a.Introduction to MicroStrategy and Scripted Demo
b.MicroStrategy Application Modules (Customer, Sales Force, Sales and Distribution Analysis)

c.Exercises and Application projects

3.Customer Intelligence (CRM Analytics)
a.Specification (Business Understanding e Data Understanding)

b.Data preparation for Analytics
c.Modeling Customer Intelligence

d.Model Evaluation
e.Deployment
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Esta demonstração de coerência decorre da interligação dos conteúdos programáticos com os objectivos de
aprendizagem (OA), como a seguir se explicita:

OA1- Ponto do Programa:1
OA2- Ponto do Programa:2

OA3- Ponto do Programa:3

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This "demonstration of consistency" stems from the interconnection of the syllabus with learning goals (LG)

and is explained as follows:
LG1- Syllabus point:1

LG2- Syllabus point:2
LG3- Syllabus point:3

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A Metodologia Pedagógica a privilegiar é de natureza activa e interactiva sendo preocupação dominante atingir
a dimensão do "Saber-Fazer".

O método pedagógico fará apelo a:
-Exposição oral, sintética do Manual e Jogo de Simulação de Marketing em computador

-Apresentação do software de Business Intelligence MicroStrategy e Resolução de Exercícios Práticos de
Aplicação

-Desenvolvimento de projecto de CRM analítico 

O sistema de avaliação é composto por
-Jogo de Simulação em Marketing (30%)
-Business Intelligence Assignment(20%)

-Customer Analytics Project(30%)
-Test (20%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The method underlines the active/interactive nature of the "know-how" dimension.
It focuses on:

-Role-play: learning the manual of the simulation and making marketing decisions during the requred periods
-Use of Business Intelligence MicroStrategy software and resolution of application exercises

-Development of CRM Anaytics project 

The assessment and grading are based on:
-Marketing Simulation Game(30%)

-Business Intelligence Assignment(20%)
-Customer Analytics Project(30%)

-Test (20%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As metodologias de ensino-aprendizagem visam o desenvolvimento das principais competências de
aprendizagem dos alunos que permitam cumprir com cada um dos objectivos de aprendizagem, pelo que, na

grelha a seguir, apresenta-se as principais interligações entre as metodologias de ensino-aprendizagem e os
respectivos objectivos.

Metodologias de ensino-aprendizagem (ME)
Objectivo de aprendizagem (0A)

1.Expositivas, para apresentação dos quadros teóricos de referência
Todos

2.Participativas, com análise e resolução de exercícios práticos, análise e discussão de textos de apoio e leitura
Todos

3.Activas, com realização de trabalhos
Todos

4.Auto-estudo, relacionadas com o trabalho autónomo do aluno
Todos

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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The learning-teaching methodologies are aimed at the development of the students? main learning
competences that allow to fulfill each of the learning goals, therefore, in the grid below, it is presented the main

interlinks between the learning-teaching methodologies and the respective goals.

Learning-Teaching Methodologies(LT)
Learning Goal (LG)
1.Expositional, to the presentation of the theoretical reference frames

All
2.Participative, with analysis and resolution of application exercises, analysis and discussion of support and

reading texts
All

3.Active, with the elaboration of assignments
All

4.Self-study, related with autonomous work by the student, as is contemplated in the Class Planning.
All

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Mason, Charlotte & William Perreault. The Marketing Game! (3rd edition) McGraw-Hill, New York
Mastering Data Mining: The Art and Science of Customer Relationship Management - Michael J. A. Berry &

Gordon S. Linoff
Wiley

Data Mining Cookbook: Modeling Data for Marketing, Risk and Customer Relationship Management. Olivia Parr
Rud. Wiley

Mapa IX - Gestão de Projectos de Sistemas de Informação / Information System Project Management

6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão de Projectos de Sistemas de Informação / Information System Project Management

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

José António Cordeiro Gomes - 36 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

n.a.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Pretende-se que os alunos desenvolvam competências que lhes permitam, no plano conceptual, compreender
os conceitos relacionados com a gestão de projetos nas respetivas dimensões inerentes e abordar a temática

na perspetiva das melhores práticas e standards internacionais. Pretende-se ainda que no plano da aplicação
prática, sejam capazes de utilizar os métodos e técnicas abordados para a resolução de um problema real no

domínio das TIC.
No final da lecionação desta UC o aluno deve estar apto a:

1.Definir um projeto, e identificar e caracterizar os fundamentos e componentes chave da sua gestão
2.Identificar, descrever e comparar os principais standards e as melhores práticas de mercado

3.Caracterizar o contexto organizacional e compreender os grupos de processos e áreas de conhecimento da
Gestão de Projetos
4.Identificar e conhecer os principais modelos, técnicas e ferramentas utilizadas na gestão de projectos TIC, e

operacionalizar os conceitos aprendidos neste âmbito

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

It is intended that students have developed conceptual skills that enable them to understand the concepts
related to project management regarding the best international practices and standards. Students must also be
able to apply the learned project management methods and techniques to solve a real problem. Main focus of

this learning unit is related with ICT projects although examples of other business areas are also discussed.
At the end of this Learning Unit students should be able to:

1.Define a project, and identify and describe its management fundamentals and key components
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2.Identify, describe and compare the key standards as well as the best market practices
3.Characterize the organizational context and understand the process groups and knowledge areas of Project
Management

4.Identify and understand the main models, techniques and tools used in ICT project management, and put in
practice the learned concepts

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I.Fundamentos da Gestão de Projectos
II.Contexto Organizacional, Processos e Áreas de Conhecimento da Gestão de Projectos (PMBOK)

III.Gestão Integrada de Projectos: Autorização; Preparação; Realização; Fecho
IV.Complementos de Gestão de Projectos: As especificidades dos Projectos de TIC; funções do PMO; modelos

de maturidade; análise e discussão de Casos de Estudo

6.2.1.5. Syllabus:

I.Fundamentals of Project Management
II.Organizational Context, Processes and Knowledge Areas of Project Management (PMBOK)
III.Integrated Project Management: Authorization; Preparation; Implementation; Closure

IV.Project Management Complement: The specifics of ICT projects; PMO function; maturity models; analysis
and discussion of Case Studies

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A demonstração de coerência decorre da interligação dos conteúdos programáticos com os objectivos de
aprendizagem (OA), como a seguir se explicita:

OA.1: I. Fundamentos da Gestão de Projectos
OA.2: I. Fundamentos da Gestão de Projectos; e IV. Complementos de Gestão de Projectos

OA.3: II. Contexto Organizacional, Processos e Áreas de Conhecimento da Gestão de Projectos (PMBOK)
OA.4: III: Gestão Integrada de Projectos; e IV. Complementos de Gestão de Projectos

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The demonstration of consistency comes up from the intersection of the syllabus with learning goals (LG) and is
explained as follows:

LG.1: I. Fundamentals of Project Management
LG.2: I. Fundamentals of Project Management; and IV. Project Management Complement

LG.3: II. Organizational Context, Processes and Knowledge Areas of Project Management (PMBOK)
LG.4: III. Integrated Project Management; and IV. Project Management Complement

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino-aprendizagem:
1.Expositivas, para apresentação do enquadramento teórico

2.Ilustrativas, para exemplificação dos conceitos teóricos em contextos reais
3.Colaborativas, com análise e resolução em grupo de exercícios práticos

4.Argumentativas, com apresentação e discussão dos exercícios e do trabalho de grupo.
Avaliação Contínua:

Teste escrito individual (50%)(sem consulta)
Trabalho de grupo (40%)

Participação nas aulas (10%) 
Exame Final:
-Prova escrita (100%)

O aluno obtém aprovação se a nota final for igual ou superior a 9,5 valores e, no caso da avaliação contínua, se
a avaliação de cada elemento for de pelo menos 40%. Notas superiores a 14 podem implicar uma avaliação

oral. A falta à avaliação oral ou um mau desempenho implicam ficar com 14 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The following teaching and learning methods (LM) will be used:
1.Explaining, to present the theoretical framework
2.Demonstrating (case-based), to underline theoretical concepts in real contexts

3.Collaborating, concerning group analysis and resolution of practical exercises
4.Learning by teaching, concerning presentation and discussion of exercises and group work

Regular grading system (continuous assessment):
Individual written test 50%

Practical group work 40%
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Class participation 10% 

-Written test (100%)
The student receives approval if final score is 9.5 or higher and, in the case of regular grading, the score of each

element is at least 40%.Scores above 14 may require an additional oral examination. Students not attending this
examination or with a poor performance get a final grade of 14.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
Principais interligações entre as metodologias de ensino-aprendizagem (MEA) e os respectivos objectivos

(OA):
OA.1: MEA.1 e MEA.2

OA.2: MEA.1 e MEA.3
OA.3: MEA.1, MEA.3 e MEA.4

OA.4: MEA.2, MEA.3 e MEA.4

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The main links between the learning-teaching methodologies (LTM) and the respective goals (LG):

LG.1: LTM.1 and LTM.2
LG.2: LTM.1 and LTM.3

LG.3: LTM.1, LTM.3 and LTM.4
LG.4: LTM.2, LTM.3 and LTM.4

6.2.1.9. Bibliografia principal:

1. Robert K. Wysocki, Effective Project Management, 5th. Ed., Wiley, ISBN 9780470423677
2. Project Management Institute (PMI), A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK®

guide), 4th. Ed., 2008, ISBN 0471221783
3. John M. Nicholas, Project Management for Business and Technology Principles and Practice, 2nd Ed.,

Prentice Hall
4. Stephen R. Schach, Object-Oriented and Classical Software Engineering, 5th. Ed., McGraw-Hill

Mapa IX - Seminário em sistemas integrado de apoio à decisão / Business intelligence Seminar

6.2.1.1. Unidade curricular:
Seminário em sistemas integrado de apoio à decisão / Business intelligence Seminar

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Filipe Alexandre Azinhais dos Santos - 36 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Apoiar o aluno na fase preliminar do seu trabalho de investigação científica para execução da dissertação de
mestrado.

Concluída a UC o aluno deverá ser capaz de:
1. Conhecer métodos e técnicas utilizadas em trabalhos de investigação científica;

2. Conhecer aspetos práticos de elaboração e apresentação de trabalhos científicos;
3. Conclusão do "estado da arte" relevante ao seu projeto de dissertação.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Help student in the preliminary phase of his scientific research work for master dissertation.
After the course the student will be able to:

1. Know methods and techniques used in scientific research;
2. Know practical aspects of preparation and presentation of scientific papers;

3. Conclusion of the "state of the art" relevant to their dissertation project.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

I Seminários de Introdução à investigação
1. Teoria do Conhecimento: Questões Ontológicas, Epistemológicas e Metodológicas; 2. Etapas do

Procedimento Científico; Técnicas de Recolha de Dados e Revisão da Literatura.

II Seminários em temáticas complementares de Sistemas de Apoio à Decisão.

III Exposição de projetos de dissertação de antigos alunos.

IV Exposição de projetos de dissertação dos atuais alunos.

6.2.1.5. Syllabus:
I Seminars on Introduction to Research

1. Theory of Knowledge: Ontological Issues, Epistemological Issues and Methodological Issues 2. Stages of
Scientific Procedure; Data Collection Techniques and Literature Review.

II Seminars on additional topics of Decision Support Systems.

III Presentation of thesis projects of alumni.

IV Presentation of thesis projects of current students.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Objectivos de aprendizagem - Conteúdos programáticos

1 - I;
2 - III, IV;

3 - I, II, III, IV.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Learning Objectives - Program Contents

1 - I;
2 - III, IV;

3 - I, II, III, IV.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Seminários.

Avaliação:

1. Documento/artigo com introdução, enquadramento do projeto de dissertação, revisão bibliográfica e
bibliografia; (80%)

2. Apresentação do projecto de dissertação. (20%)
A presença nas aulas não é obrigatória.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Seminars.

Evaluation:
1. Document/article with introduction, contextualization of the dissertation project, literature review and

bibliography.(80%);
2. Presentation of the dissertation project.(20%)

Attendance at lessons is not obligatory.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Os seminários temáticos oferecem aos alunos um espaço de divulgação, reflexão e discussão de temáticas
relevantes ao trabalho de investigação científica para execução da dissertação de mestrado.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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The thematic seminars offer students a space of information, reflection and discussion of topics relevant to
scientific research of the dissertation project.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
J. Eduardo Carvalho, Metodologia do Trabalho Científico, Escolar Editora, 2ª ed., 2009, ISBN 978-972-592-244-6.

M. Saunders, P. Lewis e A. Thornhill, Research Methods for Business Students, Prentice Hall, 4ª ed., 2007, ISBN
0-273-70148-7.

Justin Zobel, Writing for Computer Science: The Art of Effective Communication, Springer, 1997, ISBN 981-3083-

22-0.

Steve McConnell, From the Editor: How to Write a Good Technical Article, IEEE Software 19(5):5-7, Sep/Oct
2002. DOI 10.1109/MS.2002.10006.

ACM Computing Surveys, http://csur.acm.org/Authors.html.

Mapa IX - Dissertação em sistemas integrado de apoio à decisão/Master Dissertation in Business Intelligence

6.2.1.1. Unidade curricular:
Dissertação em sistemas integrado de apoio à decisão/Master Dissertation in Business Intelligence

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Filipe Alexandre Azinhais dos Santos - 7 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Teresa Delgado Calapez - 7 horas

Elsa Alexandra Cabral da Rocha Cardoso - 7 horas
Paulo Miguel Rasquinho Ferreira Rita - 7 horas

José Azevedo Rodrigues - 7 horas
Nelson José dos Santos António - 7 horas

Rui Alexandre Henriques Gonçalves - 7 horas
Duarte Manuel Forjaz Pacheco Trigueiros - 7 horas

Orlando Manuel de Oliveira Belo - 7 horas

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Teresa Delgado Calapez - 7 horas

Elsa Alexandra Cabral da Rocha Cardoso - 7 horas
Paulo Miguel Rasquinho Ferreira Rita - 7 horas

José Azevedo Rodrigues - 7 horas
Nelson José dos Santos António - 7 horas

Rui Alexandre Henriques Gonçalves - 7 horas
Duarte Manuel Forjaz Pacheco Trigueiros - 7 horas

Orlando Manuel de Oliveira Belo - 7 horas

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Contribuir para o conhecimento dos métodos e técnicas utilizadas em investigação.

Concluída a UC o aluno deverá ser capaz de:
1. Adquirir hábitos e atitudes de pesquisa conducentes a um trabalho produtivo e de qualidade.

2. Conhecer métodos e técnicas utilizadas em trabalhos de investigação científica;
3. Saber estruturar um projeto de investigação.
4. Saber estruturar uma dissertação.

5. Saber comunicar os resultados do trabalho de investigação.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Contribute to the knowledge of methods and techniques used in research.
After the course the student will be able to:

1. Acquire attitudes and practices of research leading to a productive work with quality.
2. Know methods and techniques used in scientific research;
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3. Learn to structure a research project.
4. Learn to structure a dissertation.

5. Learn to communicate the research work.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Definido pelo orientador.

6.2.1.5. Syllabus:

Defined by supervisor.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Não se aplica.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Not applicable.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Trabalho individual e encontros periódicos com o orientador. 

Avaliação final da dissertação (jurí)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Individual work and regular meeting with supervisor. 

Final dissertation exam (by the thesis committee)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

O orientador deve guiar o aluno na aquisição dos objectivos de aprendizagem propostos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The supervisor should guide the student in the acquisition of the proposed learning objectives.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Definida pelo orientador/Defined by supervisor.

Mapa IX - Fundamentos de Bases de Dados/Database Fundamentals

6.2.1.1. Unidade curricular:
Fundamentos de Bases de Dados/Database Fundamentals

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Pedro de Paula Nogueira Ramos - 54 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

O principal objectivo é dotar os alunos de conhecimentos sólidos sobre matérias nucleares na área das bases
de dados ditas convencionais (sistemas de bases de dados suportados por modelos relacionais),

nomeadamente: desenho de esquemas relacionais e interrogações suportadas pela linguagem S.Q.L.. Também
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se pretende que os alunos implementem um pequeno sistema de informação.

Objectivos:
1 Desenvolver mecanismos de Abstracção;

2 Desenvolver estruturação de informação;
3 Desenvolver capacidade de utilizar eficazmente ferramentas de geração de código.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main goal is to supply solid knowledge about the core concepts of relational database systems, e.g.,
database design, SQL and concurrency. Students must also develop a small application.

Outcomes:
Develop abstraction mechanisms;

Develop Information Modeling abilities;
Develop the ability to use tools for code generation.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

I - Desenho de esquemas relacionais
I.1 Linguagem UML, Diagrama de Classes;

I.2 Modelo relacional;
I.2.1 Relações e chaves primárias

I.2.2 Chaves estrangeiras e regras de integridade 
I.2.3 Optimizações e índices

I.2.5 Transacções e concorrência
I.3 Transposição de um modelo conceptual para um modelo relacional;

II Linguagem S.Q.L
II. 1 Querys Simples;

II.2 Funções de Agregação;
II.3 SubQuerys;

II.4 Triggers e Stored Procedures;

6.2.1.5. Syllabus:

1) The program starts with structural information capture using the UML Class Diagram.
2) The relational generation based on the UML class diagram is extended with relational optimization. Intensive
use of the Relational Model (Index, Stored Procedures, Triggers, Prepare Statements) and SQL is the main focus

of the course.
3) Finally, concurrency problems (transactions, locks, 2PL) are ad-dressed with the support of practical

examples.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os mecanismos de abstracção são exaustivamente exercitados com a linguagem UML. Trata-se de uma

linguagem com um elevado grau de abstracção.
Utiliza-se o diagrama de classes e do modelo relacional como forma de estruturação de informação.

A utilização de ferramentas CASE (PowerDesigner) treina os alunos no processo de geração de código.
A capacidade de síntese é exercitada através dos relatórios exigidos (trabalho). São colocadas restrições aos

relatórios que forçam a capacidade de síntese dos alunos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The abstraction mechanisms are thoroughly trained with the UML language. UML has a high level of abstraction

and with its well defined semantics and syntax, imposes a sound approach.
UML Class diagram and relational model are used to structure information.

The synthesis ability is exercised through required reports. Restrictions are placed on reports to force the
synthesis ability of students.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Aulas essencialmente teórico prácticas, em que a matéria é leccionada através de resolução de exercícios.
Existirão três momentos de avaliação : um mini teste (30% ), um mini teste de SQL (30% ) e trabalho de grupo

(40% da nota final).
Apenas ficam dispensados de exame final os alunos que obtiverem a nota final de dez valores (não tenham uma

nota inferior a nove e meio na media dos dois teste, tenham uma nota superior a 5 em cada teste) e tenham
aproveitamento em pelo menos 5 laboratórios.
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The courses will be mainly supported by practical exercises and laboratorial sessions.

There will be three moments of evaluation: a first test (30%), a second test SQL (30%) and group work (40% of
the final grade).

Just be excluded from the final examination students who obtain a final mark of ten values and do not have a
grade lower than nine and a half on average of two mini test, have a grade greater than 5 on each test and have
a positive evaluation at least in 5 laboratories.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A transmissão de matéria através da discussão de exercícios com os A transmissão de matéria através da
discussão de exercícios com os alunos durante a aula, permite que o docente confronte os alunos com
cenários alternativos. Essee tipo de abordagem potencia o treino de mecanismos de abstração.

O recurso a de aulas de laboratório permite um treino exaustivo na utilização das ferramentas computacionais

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Classes are based on real examples analysis. The teacher can confront students with alternative scenarios.

That approach enhances the training of abstraction mechanisms.

Laboratory classes allow the use of computational tools.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Ramos, P, Desenhar Bases de Dados com UML, Conceitos e Exercícios Resolvidos, Editora Sílabo, 2ª Edição,

2007

Perreira, J. Tecnologia de Base de Dados" FCA Editora de Informática, 1998

Damas, L. SQL - Structured Query Language " FCA Editora de Informática, 2005 (II);

Complementar

Date, C.J. "An introduction to Database Systems" Addison-Wesley Publishing Company, sexta edição, 1995 (I.2,
I.3, I.4, II);

Booch, G., Rumbaugh, J., Jacobson, I "The Unified Modeling Language User Guide" Addison-Wesley Publishing

Company, 1999 (I.1);

Nunes, O´Neill, Fundamentos de UML, FCA, 2002

Nunes, O'Neil, Ramos, Exercícios de UML, FCA, 2011

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem

6.3.1. Adaptação das metodologias de ensino e das didácticas aos objectivos de aprendizagem das unidades
curriculares. 

Os docentes escolhem metodologias de ensino que consideram adequadas aos objetivos delineados. O
processo de ensino/aprendizagem compreende aulas teóricas, práticas, laboratoriais, trabalho autónomo e

seminários: as aulas teóricas são expositivas, para apresentação dos quadros teóricos de referência; as aulas
práticas são participativas, com análise e resolução de casos de estudo, exercícios práticos, utilização de

aplicações informáticas e apresentação/debate de artigos e trabalhos; o trabalho autónomo é ativo, com
realização de trabalho individual e de grupo e auto estudo; os seminários oferecem um espaço de divulgação,

reflexão e discussão de temáticas relevantes.
A utilização dos diferentes métodos permite ao aluno a aquisição de conhecimentos teóricos devidamente
consolidados com a experiência da sua aplicação a casos práticos. Permite ainda o desenvolvimento de

competências de análise e síntese, de pesquisa, de crítica, de comunicação escrita e oral.

6.3.1. Adaptation of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units. 

Teachers choose teaching methods they consider appropriate to achieve the outlined objectives. The teaching /
learning process comprises theoretical and practical lectures, laboratory, autonomous work and seminars: the

theoretical lectures are expositive, for presentation of theoretical frameworks, practical lessons are
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participative, with analysis and resolution of case studies, practical exercises, use of computer applications and

presentation and debate of papers and projects; autonomous work is active, with realization of individual and
group work and self-study; the seminars offer a space of dissemination, reflection and discussion of relevant
topics.

6.3.2. Verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS. 
A estrutura curricular de MSIAD é constituída por 120 ECTS em que cada ECTS corresponde a 28 horas de

trabalho do aluno. Estima-se que a generalidade das UCs correspondem a 168 horas de trabalho do aluno: 36
horas de aulas e 4 horas de avaliação, 12 horas de apoio direto do docente, 40 horas em desenvolver projetos
ou trabalhos e as restantes 76 horas para estudo individual. Esta estimativa é aferida nas reuniões com os

alunos.

6.3.2. Verification that the required students average work load corresponds the estimated in ECTS. 

The curriculum structure of the course consists of 120 ECTS where each ECTS represents 28 hours of student
work. It is estimated that the majority of the CUs correspond to 168 hours of student work: 36 hours of lectures
and 4 hours of evaluation, 12 hours of teacher direct support, 40 hours for projects development and the

remaining 76 hours for individual study. Tis estimate is checked in meetings with students.

6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de

aprendizagem da unidade curricular. 
As formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de

aprendizagem da UC são: o diretor de MSIAD transmite aos coordenadores das UCs diretivas nesse sentido;
preenchimento da FUC antes do início das atividades letivas; aprovação/recusa da FUC pelo Coordenador de
FUCs; Divulgação da FUC após a sua aprovação; A avaliação intercalar e a avaliação final da UC é tomada em

consideração na escolha dos processos de avaliação quer para o próprio ano letivo quer para o ano letivo
seguinte.

6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning
outcomes. 

The following are the ways adopted to ensure that evaluation of students is made according to CU the learning

objectives: the course director transmits accordingly guidelines to CU coordinators; Curricular Unit Form
proposal before the beginning of teaching activities; Curricular Unit Form approval / refusal by the Curricular

Unit Form Coordinator; Curricular Unit Form publication after its approval; Mid-term and final evaluation of CU is
taken into consideration in the choice of evaluation procedures either to present school year or the next school

year.

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas. 
O desenvolvimento de competências de análise e síntese, de pesquisa, de crítica, de comunicação escrita e

oral são desenvolvidas em aulas práticas participativas com apresentação/debate de artigos e trabalhos. Por
outro lado, seminários oferecem aos alunos um espaço de divulgação, reflexão e discussão de temáticas

relevantes.

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities. 
The development of skills of analysis, synthesis, research, criticism, written and oral communication are

developed in participatory practical lessons with presentation and debate of papers and projects. Moreover,
seminars offer students a space of dissemination, reflection and discussion of relevant topics.

7. Resultados

7.1. Resultados Académicos

7.1.1. Eficiência formativa.

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

2009/10 2010/11 2011/12

N.º diplomados / No. of graduates 3 3 3
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N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 0 3 2

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

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

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

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3.

7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respectivas unidades

curriculares. 
Em 2011/2012 este curso teve uma taxa de sucesso média em todas as UC de 95,1%. Apenas houve um aluno

reprovado em Sistemas Integrados de Apoio à Decisão em 22 alunos inscritos. A Taxa de sucesso não foi 100%
pois existiram 5 alunos que faltaram e 5 alunos que não foram avaliados nas restantes UC do curso.

7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study cycle and related curricular

units. 
In 2011/2012 this programme had an average success rate in all courses of 95,1%. Only one student failed to

complete Integrated Systems for Decision Support among 22 enrolled students. The success rate did not reach
100% as 5 students were absent and 5 students were not evaluated in the programme's remaining courses.

7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de acções de

melhoria do mesmo. 
O GEAPQ elabora uma tabela de indicadores para todos os níveis de ensino do ISCTE-IUL. Nos relatórios de

unidade curricular são calculadas, semestralmente, taxas de sucesso por UC (número de alunos que obtêm
aproveitamento face aos inscritos na UC) e nos relatórios de curso são ainda calculadas, anualmente, taxas de

sucesso no que diz respeito à conclusão do curso. Os relatórios de autoavaliação das UC, cursos e unidades
orgânicas, com base numa análise destes indicadores, apontam os principais pontos fortes e a melhorar no

processo de ensino e aprendizagem, apresentando ainda sugestões de melhoria a implementar, devidamente
especificadas e calendarizadas, sempre que o nível de sucesso académico ou a opinião dos estudantes sobre

os docentes sejam insatisfatórios. O Conselho Pedagógico elaborou e divulgou um documento de Boas Práticas
que visa o incentivo e a aplicação de práticas que permitam melhorar o sucesso escolar

7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions. 

The GEAPQ prepares a scorecard for all levels of education in ISCTE-IUL. The curricular unit reports calculate,
every six months, the success rates for each CU (number of students who obtain with positive grades

compared to all students in the CU), and the programme reports calculate annually the rates of success in
completing the programme. The self-assessment reports of CUs, programme and organic units, based on an
analysis of these indicators, point out the main strengths and issues to improve in the process of teaching and

learning, presenting suggestions of improvement, after proper specification and scheduling, whenever the level
of academic achievement or the opinion of students on teachers is unsatisfactory. The Pedagogical Council

developed and released a document of Good Practices aiming to encourage and implementation of practices to
improve school success.

7.1.4. Empregabilidade.

7.1.4. Empregabilidade / Employability

%

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de actividade relacionados com a área do ciclo de estudos /

Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related w ith the study cycle area
100

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that obtained

employment in other areas of activity
0

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates

that obtained employment until one year after graduating 100

7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas.
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Pergunta 7.2.1. a 7.2.6.

7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante do
ciclo de estudos e respectiva classificação. 

O principal Centro de Investigação é a ADETTI-IUL, com classificação de BOM. O segundo Centro de
Investigação é a UNIDE-IUL com avaliação de EXCELENTE.

7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study cycle and its mark. 
The main Research Centre is ADETTI-IUL with classification GOOD. The second Research Centre is UNIDE-IUL
with classification EXCELLENT.

7.2.2. Número de publicações do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por
pares, nos últimos 5 anos e com relevância para a área do ciclo de estudos. 

20

7.2.3. Outras publicações relevantes. 
Nos últimos 5 anos:

88 publicações em atas de conferência internacional com revisão por pares;
9 livros.

Há mais de 5 anos:
2 publicações em revista internacional com revisão por pares;

115 publicações em atas de conferência internacional com revisão por pares;
1 livro.

7.2.3. Other relevant publications. 

Over the past 5 years:
88 publications in international conference proceedings with peer review;

9 books.
For over 5 years:
2 publications in international journal with peer review;

115 publications in international conference proceedings with peer review;
1 book.

7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento
económico. 

O mestrado forma profissionais habilitados a gerir, especificar, implementar e usar sistemas que apoiem os
processos de decisão, devidamente integrados na gestão da informação organizacional, competências muito
procuradas no mercado de trabalho. Por outro lado, no âmbito do seu projeto de dissertação, muitos dos

nossos mestrandos trabalha e aplica as competências adquiridas no curso ao serviço de projetos das suas
empresas, com obvio impacto no desenvolvimento económico.

Ao nível científico alguns alunos produzem artigos/comunicações e participam em projetos científicos em
articulação com os professores.

7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development. 

The course forms professionals able to manage, specify, implement and use systems that support decision-
making processes, properly integrated in the management of organizational information. These skills are much

in demand in the job market. Moreover, within their dissertation project, many of our masters students work and
apply the skills acquired in the course in projects of their companies, with obvious impact on economic

development.
At the scientific level some students produce papers / communications and participate in scientific projects in

collaboration with their teachers.

7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e
internacionais. 

Existem parcerias com a Universidade do Minho e a Universidade do Algarve para apoio docente na
componente letiva e de investigação. As parcerias com empresas são efetuadas com vista à utilização gratuita

de software e apoio de especialistas nas atividades letivas.

7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or
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partnerships. 

There are partnerships with the University of Minho and University of Algarve in order to support teaching and
research. Partnerships with companies are made for the use of free software and expert support teaching

activities.

7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria. 
Para além da monitorização que é efetuada através da análise e avaliação das dissertações de mestrado,

realizam-se anualmente relatórios intercalares relativos a aspetos do funcionamento do mestrado.

7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement. 

In addition to monitoring that is carried out through analysis and evaluation of dissertations, each year internal
reports are held on aspects of the operation of the course.

7.3. Outros Resultados

Perguntas 7.3.1 a 7.3.3

7.3.1. Actividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação

avançada. 
Os projetos de dissertação de alguns alunos realizam-se no âmbito de projetos da empresa onde trabalham,

introduzindo melhorias nos seus processos de negócio. Consequentemente, as empresas têm a oportunidade
de usufruir de trabalhos com o grau de profundidade e rigor exigido nas dissertações.

7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training. 
The dissertation projects of some students are held within companies where they work, introducing
improvements in their business processes. Consequently, companies have the opportunity take advantage of

work with the level of depth and rigor required in dissertations.

7.3.2. Contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a acção cultural,

desportiva e artística. 
O mestrado MSIAD contribui com a formação de profissionais em BI. Um seminário bianual de BI organizado no
âmbito do curso e aberto à comunidade contribui para a divulgação da área e das suas inovações tecnológicas.

7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and
artistic activities. 

The Masters contributes to the education of professionals in Business Intelligence. A biannual seminar in
Business Intelligence organized within the course and open to the community contributes to the dissemination

of the area and its technological innovations.

7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o
ensino ministrado. 

A divulgação é feita pelo portal do ISCTE-IUL, por anúncio nos órgãos de comunicação social, Facebook,
folhetos eletrónicos, postais em papel e participação na Futurália. Apesar de o ISCTE-IUL ter uma imagem forte

junto da comunidade empresarial nos domínios da gestão e sociologia, a área de BI não se encontra
suficientemente divulgada. A informação sobre o ciclo de estudos e o ensino ministrado, feita através do portal
é satisfatória mas pode ser bastante melhorada.

7.3.3. Adequacy of the information made available about the institution, the study cycle and the education given to
students. 

Dissemination is made by ISCTE-IUL web portal, advertisement in the media, Facebook, electronic flyers,
postcards and participation in Futurália. Although the ISCTE-IUL have a strong image within the business

community in the areas of management and sociology, the area of Business Intelligence is not sufficiently
publicized. The Information about the Master at the web portal is satisfactory but can be greatly improved.

7.3.4. Nível de internacionalização

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level
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%

Percentagem de alunos estrangeiros / Percentage of foreign students 9.1

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade / Percentage of students in international mobility programs

Percentagem de docentes estrangeiros / Percentage of foreign academic staff

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 

Curso inovador e pioneiro a nível nacional;
O único mestrado a nível nacional onde os sistemas de suporte à decisão empresarial são estudados de forma
multidisciplinar e integrada: conteúdos de Gestão, Engenharia, Estatística, Inteligência Artificial e SI, são

ensinados sempre na ótica do gestor;
Fornece pois uma visão ajustada às necessidades das empresas na gestão da informação; 

Fornece formação de gestão de projetos de Sistemas de Apoio à Decisão;

8.1.1. Strengths 

Innovative course and pioneer at national level;
The only master at national level where business decision support systems are studied in a multidisciplinary
and integrated way: contents of Management, Engineering, Statistics, Artificial Intelligence and Information

Systems are always taught in the manager perspective;
Provides an overview adjusted to the needs of enterprises in in the management of organizational information;

Provides training in project management for Decision Support Systems.

8.1.2. Pontos fracos 
Articulação insuficiente entre investigação e ensino.

8.1.2. Weaknesses 
Insufficient articulation between research and teaching.

8.1.3. Oportunidades 

Prestação de serviços à comunidade poderá potenciar a atração de alunos e melhorar a articulação entre
investigação e ensino;

Potencial de atração de alunos decorrente do processo de acreditação A3ES.

8.1.3. Opportunities 
Providing services to the community may enhance the attraction of students and improve the coordination

between research and teaching;
Potential to attract students due to the accreditation process A3ES.

8.1.4. Constrangimentos 
Crescente concorrência Nacional e Internacional por parte de mestrados que oferecem uma visão parcial.

8.1.4. Threats 

Crescent National and International competition by masters offering a partial view.

8.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade

8.2.1. Pontos fortes 

Docentes provenientes de outras universidades e do ISCTE-IUL são uma constante fonte de inspiração e de
vitalidade;

Boa quantidade de docentes no topo da carreira;
Existência de mecanismos formais de gestão e controlo de qualidade no ISCTE-IUL;
Coordenação em contacto permanente com a equipa docente e discente;
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Desempenho dos docentes e conteúdos das UCs avaliados positivamente pelos alunos;
A coordenação do curso promove contactos regulares com os estudantes para recolher críticas e sugestões

de melhoria.

8.2.1. Strengths 

Teaching Staff from other universities and from ISCTE-IUL are a constant source of inspiration and vitality;
Good amount of teachers at the top of his career;
Existence of formal mechanisms for management and quality control at ISCTE-IUL;

Coordination in permanent contact with the teaching staff and students;
Teachers Performance and CU contents evaluated positively by students;

The course coordinator promotes regular contact with students to collect comments and suggestions for
improvement.

8.2.2. Pontos fracos 
Dificuldade em assegurar um comprometimento contínuo do corpo docente a todas as orientações e
regulamentos que enquadram a atividade letiva.

8.2.2. Weaknesses 
Difficulty to ensuring a continuous commitment of the teaching staff to all guidelines and regulations which

govern the teaching activity.

8.2.3. Oportunidades 
Melhoria organizativa, pedagógica e científica decorrente da reflexão no âmbito do processo de acreditação

A3ES.

8.2.3. Opportunities 
Organizational, educational and scientific Improvement due to considerations made under the accreditation

process A3ES.

8.2.4. Constrangimentos 
N.A

8.2.4. Threats 
N.A

8.3. Recursos materiais e parcerias

8.3.1. Pontos fortes 
Salas de aula bem apetrechadas com meios áudio visuais;

Laboratórios informáticos bem equipados (software/hardware);
Biblioteca onde estão disponíveis os textos recomendados pelos docentes e muitos outros;

Várias salas disponíveis para estudo;
Restaurantes, cafés, espaços de lazer, desporto e estacionamento dentro do ISCTE-IUL, muito perto das salas
de aula;

Bibliotecas on-line disponíveis no espaço ISCTE-IUL;
Comunicação sistemática entre docentes e discentes na plataforma de e-learning para todas as UCs;

Parcerias com SAS e Microsoft para utilização gratuita de software.

8.3.1. Strengths 
Well-equipped classrooms with audio visual media;

Well-equipped computer labs (software / hardware);
Library where the texts recommended by teachers are available and many others texts;

Several rooms available for study;
Restaurants, cafes, leisure, sports and parking spaces within ISCTE-IUL, very close to the classrooms;

Online libraries available within ISCTE-IUL;
Systematic communication between teachers and students in e-learning platform for all CUs;

Partnerships with SAS and Microsoft for free software use.
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8.3.2. Pontos fracos 

Número reduzido de parcerias capazes de potenciar visibilidade e notoriedade ao mestrado.

8.3.2. Weaknesses 
Reduced number of partnerships to potentiate visibility and notoriety to the Masters.

8.3.3. Oportunidades 
Exploração de contactos com universidades internacionais e programas de intercâmbio que potenciarão a
visibilidade e o desenvolvimento de mais parcerias.

8.3.3. Opportunities 
Exploration of contacts with international universities and exchange programs that will enhance the visibility and

development of more partnerships.

8.3.4. Constrangimentos 
Restrições financeiras que têm vindo a ser impostas ao ISCTE-IUL e agora agravadas pela crise económica

nacional pode comprometer a qualidades dos recursos materiais existentes.

8.3.4. Threats 
Financial constraints that have been imposed to ISCTE-IUL and now exacerbated by the national economic

crisis may compromise the qualities of existing material resources.

8.4 Pessoal docente e não docente

8.4.1. Pontos fortes 

Corpo docente com experiência significativa de trabalho em empresas.
Corpo docente experiente com doutoramento, boa qualificação científica e pedagógica e disponível para a

orientação de alunos; 
Vários membros do corpo docente são “tenured”;

Funcionamento bianual do mestrado garante maior disponibilidade do corpo docente para acompanhamento e
orientação dos alunos.

Participação de especialistas externos também com experiência empresarial;
Apoio administrativo qualificado diretamente responsável pelo mestrado;
Apoio logístico eficiente.

8.4.1. Strengths 
Teaching staff with significant experience of work in companies;.

Experienced teaching staff with PhD, with good scientific and pedagogical qualifications and available to the
orientation of students;

Several faculty members are tenured;
Course operation with biannual frequency ensures greater availability of the teaching staff for accompaniment
and orientation of students.

Participation of external experts also with business experience;
Qualified administrative support directly responsible for the master;

Efficient logistical support.

8.4.2. Pontos fracos 
Corpo docente insuficiente para desenvolver investigação em BI no ISCTE-IUL.

8.4.2. Weaknesses 
Insufficient Teaching staff to develop research in the Business Intelligence at ISCTE-IUL.

8.4.3. Oportunidades 

Exploração de contactos com universidades internacionais e programas de intercâmbio que potenciarão a
atração de docentes qualificados.
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8.4.3. Opportunities 
Exploration of contacts with international universities and exchange programs that will enhance the attraction of
qualified teachers.

8.4.4. Constrangimentos 
Poucos doutorados em BI dificulta a contratação de docentes qualificados para o mestrado;

Restrições financeiras que têm vindo a ser impostas ao ISCTE-IUL e agora agravadas pela crise económica
nacional pode comprometer a qualidades dos recursos humanos existentes.

8.4.4. Threats 

Few PhDs in Business Intelligence hinders the recruitment of qualified teachers for the Masters;
Financial constraints that have been imposed to ISCTE-IUL and now exacerbated by the national economic

crisis may compromise quality of existing human resources.

8.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem

8.5.1. Pontos fortes 

Horário pós laboral permite o acesso a pessoas já inseridas no mercado de trabalho;
Elevada motivação dos alunos;

Turmas de dimensão favorável à interação professor/aluno;
Ambiente académico do ISCTE-IUL é favorável à aprendizagem e ao desafio multidisciplinar.

8.5.1. Strengths 

After working hours allows access to people already in the labor market;
Highly motivated students;

Class size favorable to the interaction teacher / student;
Academic environment at ISCTE-IUL is favorable to learning and to multidisciplinary challenge.

8.5.2. Pontos fracos 

Expectativa desajustada dos alunos relativamente à quantidade de trabalho do curso;
Heterogeneidade da formação académica dos alunos dificulta o ajustamento dos alunos ao nível de ensino.

8.5.2. Weaknesses 

Inadequate expectation from students with respect to the amount of course work;
Heterogeneity of the students’ academic background difficult the adjustment of students to teaching level.

8.5.3. Oportunidades 

Prestação de serviços à comunidade e exploração de contactos com universidades internacionais e programas
de intercâmbio poderá potenciar a atração de alunos.

8.5.3. Opportunities 
Providing services to the community and exploring contacts with international universities and exchange

programs may enhance the attraction of students.

8.5.4. Constrangimentos 
A atual crise económica nacional e a Intensificação de restrições e exigências a nível profissional está a

comprometer o acesso/continuação dos alunos no curso.

8.5.4. Threats 
Current national economic crisis and intensification of restrictions and professional requirements is

jeopardizing access / continuation of students in the course.

8.6. Processos

8.6.1. Pontos fortes 

Vasta dominância de aprendizagem prática e aplicada;
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Estrutura curricular teórica e prática adequada à aquisição de uma visão integrada e global dos Sistemas de

Apoio à Decisão;
Participação de especialistas com experiência empresarial permite a aquisição de competências em áreas

específicas da BI;
Trabalho autónomo permite o treino de competências exigidas em BI.

8.6.1. Strengths 

Wide dominance of practical and applied learning;
Curricular structure with theoretical and practical and practical content appropriate to the acquisition of a global

and integrated vision of Decision Support Systems;
Participation of experts with business experience enables the acquisition of skills in specific areas of Business

Intelligence;
Autonomous work allows training of skills required in Business Intelligence.

8.6.2. Pontos fracos 

Insuficiência de projetos de investigação em BI que permitam uma melhor articulação entre investigação e
ensino.

8.6.2. Weaknesses 

Insufficient research on Business Intelligence projects that enable better articulation between research and
teaching.

8.6.3. Oportunidades 
Aproveitamento do processo de acreditação A3ES para melhoria dos processos existentes.

8.6.3. Opportunities 

Utilization of the accreditation process A3ES for improvement of existing processes.

8.6.4. Constrangimentos 
Legislação laboral dificulta a participação de alunos em estágios/projetos empresariais.

8.6.4. Threats 
Labor legislation difficult the participation of students in traineeships / business projects.

8.7. Resultados

8.7.1. Pontos fortes 
O mestrado tem mantido uma boa procura;
Os alunos formados em MSIAD mudam de emprego com uma frequência superior à média.

O mestrado contribui para o aumento de especialistas em BI a nível nacional;
Taxa alta de alunos com pós-graduação.

8.7.1. Strengths 
The master course have a good demand;

Students trained in this master course change jobs more frequently than the average;
The master contributes to increase Business Intelligence experts at national level;
High rate of postgraduate students.

8.7.2. Pontos fracos 
Contribuição reduzida de investigação em BI;

Taxa reduzida de dissertações concluídas.

8.7.2. Weaknesses 
Reduced contribution of research in Business Intelligence;

Reduced rate of completed dissertations.
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8.7.3. Oportunidades 

Falta de especialistas BI oferece alta taxa de empregabilidade.

8.7.3. Opportunities 
Lack of Business Intelligence specialists offers high employability rate.

8.7.4. Constrangimentos 

A atratividade do mercado de trabalho compromete a realização do trabalho de dissertação;
Atual crise económica nacional está a comprometer a continuação dos alunos no curso.

8.7.4. Threats 
The attractiveness of the labor market jeopardizes the achievement of the dissertation;

Current national economic crisis is jeopardizing the continuation of students in the course.

9. Proposta de acções de melhoria

9.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

9.1.1. Debilidades 
Articulação deficiente entre investigação e ensino.

9.1.1. Weaknesses 
Insufficient articulation between research and teaching.

9.1.2. Proposta de melhoria 

Está em curso o desenvolvimento de um grupo de investigação na ADETTI-IUL para dinamização de projetos de
investigação fundamental e de prestação de serviços à comunidade.

9.1.2. Improvement proposal 

Is in progress the development of a research group in ADETTI-IUL for promotion of fundamental research
projects and provide services to the community.

9.1.3. Tempo de implementação da medida 
2 anos

9.1.3. Implementation time 

2 years

9.1.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
alta

9.1.4. Priority (High, Medium, Low) 
high

9.1.5. Indicador de implementação 

Nº de projetos de investigação;
Nº de artigos publicados;

Nº de alunos de mestrado e doutoramento a participar no grupo de investigação.

9.1.5. Implementation marker 
Number of research projects;

Number of papers published; 
Number of masters and doctoral students participating in research group.
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9.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade.

9.2.1. Debilidades 
Dificuldade em assegurar um comprometimento contínuo do corpo docente a todas as orientações e

regulamentos que enquadram a atividade letiva.Dificuldade em assegurar um comprometimento contínuo do
corpo docente a todas as orientações e regulamentos que enquadram a atividade letiva.

9.2.1. Weaknesses 

Difficulty to ensuring a continuous commitment of the teaching staff to all guidelines and regulations which
govern the teaching activity.

9.2.2. Proposta de melhoria 

The internal organization processes should be consolidated and improved in order to provide a communication
to the teaching staff of the guidelines and regulations which governs the teaching activity.

9.2.2. Improvement proposal 
The internal organization processes should be consolidated and improved in order to provide a communication
to the teaching staff of the guidelines and regulations which governs the teaching activity.

9.2.3. Tempo de implementação da medida 
1 ano

9.2.3. Improvement proposal 

1 year

9.2.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
alta

9.2.4. Priority (High, Medium, Low) 
high

9.2.5. Indicador de implementação 

Grau de comprometimento dos docentes.

9.2.5. Implementation marker 
Degree of commitment of the teaching staff.

9.3 Recursos materiais e parcerias

9.3.1. Debilidades 
Número reduzido de parcerias capazes de potenciar visibilidade e notoriedade ao mestrado.

9.3.1. Weaknesses 
Reduced number of partnerships to potentiate visibility and notoriety to the Masters.

9.3.2. Proposta de melhoria 

Exploração de contactos com universidades internacionais e programas de intercâmbio que potenciarão a
visibilidade e o desenvolvimento de mais parcerias.

9.3.2. Improvement proposal 

Exploration of contacts with international universities and exploration of exchange programs that will enhance
the visibility and development of more partnerships.
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9.3.3. Tempo de implementação da medida 
2 anos

9.3.3. Implementation time 

2 years

9.3.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

média

9.3.4. Priority (High, Medium, Low) 
medium

9.3.5. Indicador de implementação 

Nº de protocolos efetuados.

9.3.5. Implementation marker 

Number of partnerships.

9.4. Pessoal docente e não docente

9.4.1. Debilidades 

Corpo docente insuficiente para desenvolver investigação em BI no ISCTE-IUL.

9.4.1. Weaknesses 
Insufficient Teaching staff to develop research in the Business Intelligence at ISCTE-IUL.

9.4.2. Proposta de melhoria 

Está em curso o desenvolvimento de um grupo de investigação na ADETTI-IUL para dinamização de projetos de
investigação fundamental e de prestação de serviços à comunidade.

9.4.2. Improvement proposal 
It is in progress the development of a research group in ADETTI-IUL for promotion of fundamental research
projects and for providing services to the community.

9.4.3. Tempo de implementação da medida 
2 anos

9.4.3. Implementation time 

2 years

9.4.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
alta

9.4.4. Priority (High, Medium, Low) 
high

9.4.5. Indicador de implementação 

Nº de projetos de investigação;
Nº de artigos publicados.

9.4.5. Implementation marker 

Number of research projects;
Number of published papers.



21/12/12 ACEF/1213/23052 — Guião para a auto-avaliação

www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=67b98121-570d-1768-029a-5077fdf12409&formId=8a47cc31-730b-aaec-60c9-50acff5d3ff0 71/75

9.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem

9.5.1. Debilidades 

Expectativa desajustada dos alunos relativamente à quantidade de trabalho do curso;
Heterogeneidade da formação académica dos alunos dificulta o ajustamento dos alunos ao nível de ensino;

9.5.1. Weaknesses 

Inadequate expectation from students with respect to the amount of course work;
Heterogeneity of the students’ academic background difficult the adjustment of students to teaching level.

9.5.2. Proposta de melhoria 
Repetição de ação de sensibilização durante o processo de candidatura;
Eventual oferta de UCs optativas;

Desenvolvimento de parcerias com empresas para aumentar a procura do mestrado e seleção mais adequada
dos candidatos.

9.5.2. Improvement proposal 
Sensitization actions repetition during the application process;
Eventual supply of electives CUs;

Development of partnerships with companies to increase master's demand and selection of the most
appropriate candidates.

9.5.3. Tempo de implementação da medida 
2 anos

9.5.3. Implementation time 

2 years

9.5.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
média

9.5.4. Priority (High, Medium, Low) 
medium

9.5.5. Indicador de implementação 

Análise correspondente nos inquéritos aos alunos.

9.5.5. Implementation marker 
Corresponding analysis in inquiries to students.

9.6. Processos

9.6.1. Debilidades 
Insuficiência de projetos de investigação em BI que permitam uma melhor articulação entre investigação e

ensino.

9.6.1. Weaknesses 

Insufficient research on Business Intelligence projects that enable better articulation between research and
teaching.

9.6.2. Proposta de melhoria 

Está em curso o desenvolvimento de um grupo de investigação no ISCTE-IUL para dinamização de projetos de
investigação fundamental e de prestação de serviços à comunidade.
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9.6.2. Improvement proposal 
It is in progress the development of a research group in ADETTI-IUL for promotion of fundamental research

projects and for providing services to the community.

9.6.3. Tempo de implementação da medida 
2 anos

9.6.3. Implementation time 
2 years

9.6.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

alta

9.6.4. Priority (High, Medium, Low) 
high

9.6.5. Indicador de implementação 
Nº de conteúdos programáticos decorrentes de projetos de investigação;
Nº de dissertações enquadradas em projetos de investigação.

9.6.5. Implementation marker 
Number of programmatic contents resulting from research projects;

Number of dissertations framed within research projects.

9.7. Resultados

9.7.1. Debilidades 

Contribuição reduzida de investigação em BI;
Taxa reduzida de dissertações concluídas.

9.7.1. Weaknesses 

Reduced contribution of research in Business Intelligence;
Reduced rate of completed dissertations.

9.7.2. Proposta de melhoria 

Está em curso o desenvolvimento de um grupo de investigação na ADETTI-IUL para dinamização de projetos de
investigação fundamental e de prestação de serviços à comunidade;

Intensificar as aulas de acompanhamento dos alunos com apresentações periódicas do projeto de dissertação.

9.7.2. Improvement proposal 
It is in progress the development of a research group in ADETTI-IUL for promotion of fundamental research

projects and for providing services to the community;
Intensify monitoring student with periodic presentations of their dissertation project.

9.7.3. Tempo de implementação da medida 
2 anos

9.7.3. Implementation time 

2 years

9.7.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
alta

9.7.4. Priority (High, Medium, Low) 
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high

9.7.5. Indicador de implementação 

Nº de dissertações concluídas.

9.7.5. Implementation marker 
Number of finished dissertations.

10. Proposta de reestruturação curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1.1. Síntese das alterações pretendidas 
<sem resposta>

10.1.1. Synthesis of the intended changes 

<no answer>

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida

Mapa XI - Nova estrutura curricular pretendida

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:

Sistemas Integrados de Apoio à Decisão

10.1.2.1. Study Cycle:

Business Intelligence

10.1.2.2. Grau:
Mestre

10.1.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)

<sem resposta>

10.1.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)

<no answer>

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*

(0 Items)  0 0

<sem resposta>

10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII – Novo plano de estudos



21/12/12 ACEF/1213/23052 — Guião para a auto-avaliação

www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=67b98121-570d-1768-029a-5077fdf12409&formId=8a47cc31-730b-aaec-60c9-50acff5d3ff0 74/75

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Sistemas Integrados de Apoio à Decisão

10.2.1. Study Cycle:
Business Intelligence

10.2.2. Grau:

Mestre

10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>

10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

<sem resposta>

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

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares

/ Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area (1)

Duração /

Duration (2)

Horas Trabalho /

Working Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações /

Observations

(5)

(0 Items)       

<sem resposta>

10.3. Fichas curriculares dos docentes

Mapa XIII

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

<sem resposta>

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

10.3.4. Categoria:
<sem resposta>

10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

<sem resposta>

10.3.6. Ficha curricular de docente:

<sem resposta>
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10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)

Mapa XIV

10.4.1.1. Unidade curricular:

<sem resposta>

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

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

<no answer>

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

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

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

<sem resposta>

10.4.1.5. Syllabus:

<no answer>

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
<sem resposta>

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

<no answer>

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

<sem resposta>

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

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
<sem resposta>

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

10.4.1.9. Bibliografia principal:

<sem resposta>


