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Reestruturação	  do	  MEIC	  	  
e	  ano	  lec9vo	  de	  2015/16	  

6	  de	  Junho	  de	  2015	  

Material	  disponível	  no	  Fénix	  

•  Reestruturação	  MEIC	  resumo	  (“Anúncios”,	  21	  Jan.)	  
–  explicação	  sobre	  a	  reestruturação,	  novas	  especializações,	  
etc.;	  pequenos	  detalhes	  desactualizados	  

•  Programa	  das	  disciplinas	  (“Anúncios”,	  11	  Mar.)	  
–  perde	  a	  validade	  quando	  aparecerem	  as	  páginas	  das	  
disciplinas	  no	  Fénix	  

•  Em	  breve:	  páginas	  das	  disciplinas,	  apresentação,	  
horários	  
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AS	  PRÉ-‐INSCRIÇÕES	  

Pré-‐inscrições	  

•  Decorreram	  de	  16	  a	  20	  de	  Março	  
•  total	  de	  pré-‐inscritos	  =	  503	  	  
•  origem	  
– MEICs	  =	  36%	  
– LEICs	  =	  62%	  
– LETI/LEE	  =	  2%	  

•  percentagem	  por	  campus	  
– alameda	  =	  61%	  
–  tagus	  =	  39%	  
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Pré-‐inscrições	  em	  especializações	  

•  especializações	  por	  aluno	  
– 0	  –	  15%	  
– 1	  –	  23%	  
– 2	  –	  62%	  

Pré-‐inscrições	  nas	  especializações	  
Engenharia	  de	  So`ware	  -‐	  146	  

Sistemas	  Empresariais	  -‐	  92	  
Sistemas	  Distribuídos	  -‐	  83	  

Interação	  e	  Visualização	  -‐	  81	  
Jogos	  -‐	  76	  

Sistemas	  Inteligentes	  -‐	  67	  
Ciber-‐segurança	  -‐	  53	  

Tecnologia	  dos	  Sistemas	  InformáBcos	  -‐	  38	  
Sistemas	  de	  Informação	  -‐	  28	  

Processamento	  e	  Análise	  de	  Dados	  -‐	  16	  
Robó9ca	  Inteligente	  -‐	  16	  

Sistemas	  Computacionais	  -‐	  15	  
Algoritmos	  e	  Programação	  -‐	  13	  

Bioinformá9ca	  e	  Biologia	  Computacional	  -‐	  13	  
Tecnologia	  para	  Processamento	  de	  Informação	  e	  Linguagem	  -‐	  5	  

(a	  itálico/vermelho	  as	  que	  funcionam	  no	  Tagus;	  restantes	  na	  Alameda)	  
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CADEIRAS	  E	  ESPECIALIZAÇÕES	  EM	  
2015/16	  

Cadeiras	  versus	  campus:	  princípios	  

•  Especializações	  funcionam	  no	  campus	  previsto	  
–  ou	  seja,	  todas	  as	  cadeiras	  funcionam	  nesse	  campus	  

•  Todas	  as	  cadeiras	  dentro	  dos	  requisitos	  do	  IST	  
funcionam	  

•  Cadeiras	  com	  mais	  de	  ~30	  alunos	  (nas	  pré-‐
inscrições)	  em	  cada	  campus	  funcionam	  nos	  dois	  

•  Cadeiras	  dadas	  aos	  dois	  campus	  podem	  ter	  
teóricas	  por	  videoconferência	  
–  aulas	  prá9cas/laboratório	  são	  dadas	  nos	  2	  campus	  
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Cadeiras	  versus	  campus	  

•  Vão	  funcionar	  todas	  as	  cadeiras	  
•  Muitas	  cadeiras	  vão	  funcionar	  nos	  dois	  
campus;	  7	  por	  videoconferência	  

•  uma	  (pequena)	  quebra	  do	  1º	  princípio	  
– Processamento	  da	  Fala	  (TPIL)	  funcionará	  na	  
alameda	  em	  vez	  de	  tagus;	  só	  1	  interessado	  no	  
tagus	  

Cadeiras	  que	  funcionarão	  na	  Alameda	  
1ºsemestre	  
•  Administração	  e	  Gestão	  de	  Infra-‐estrtuturas	  de	  IT	  
•  Algoritmos	  para	  Lógica	  Computacional	  
•  Análise	  e	  Integração	  de	  Dados	  
•  Animação	  e	  Visualização	  Tridimensional	  
•  Aplicações	  para	  Sistemas	  Embebidos	  
•  Arquiteturas	  de	  So`ware	  
•  Biologia	  Computacional	  
•  Ciber-‐Segurança	  Forense	  
•  Computabilidade	  e	  Complexidade	  
•  Concepção	  Centrada	  no	  U9lizador	  
•  Controlo	  e	  Decisão	  Inteligente	  
•  Desenvolvimento	  de	  Aplicações	  Distribuídas	  
•  Especificação	  de	  So`ware	  
•  Gestão	  de	  Projectos	  Informá9cos	  
•  Inteligência	  Ar9ficial	  para	  Jogos	  
•  Língua	  Natural	  
•  Processamento	  e	  Recuperação	  de	  Informação	  
•  Processamento	  de	  Imagem	  e	  Visão	  	  
•  Procura	  e	  Planeamento	  
•  Projeto	  de	  Sistemas	  Digitais	  
•  Redes	  Complexas	  
•  Robôs	  Sociais	  e	  Interação	  Pessoa	  Robô	  
•  Segurança	  em	  So`ware	  
•  Segurança	  Informá9ca	  em	  Redes	  e	  Sistemas	  
•  Sistemas	  Autónomos	  
•  Sistemas	  de	  Apoio	  à	  Decisão	  
•  Visualização	  de	  Informação	  

2ºsemestre	  
•  Administração	  de	  Dados	  e	  Sistemas	  de	  Informação	  
•  Agentes	  Autónomos	  e	  Sistemas	  Mul9-‐Agente	  
•  Algoritmos	  Avançados	  
•  Ambientes	  Inteligentes	  
•  Aprendizagem	  e	  Decisão	  Inteligente	  
•  Arquiteturas	  Avançadas	  de	  Computadores	  
•  Computação	  em	  Nuvem	  e	  Virtualização	  
•  Computação	  Móvel	  e	  Ubíqua	  
•  Computação	  Paralela	  e	  Distribuída	  
•  Comunicação	  Visual	  Intera9va	  
•  Co-‐Projeto	  Hw/Sw	  
•  Criptografia	  e	  Protocolos	  de	  Segurança	  
•  Informá9ca	  Biomédica	  
•  Integração	  Empresarial	  
•  Linguagens	  de	  Programação	  
•  Processamento	  da	  Fala	  
•  Processamento	  Digital	  de	  Sinais	  
•  Produção	  de	  Conteúdos	  Mul9média	  
•  Programação	  3D	  
•  Programação	  Avançada	  
•  Representação	  do	  Conhecimento	  e	  Raciocínio	  
•  Robó9ca	  
•  Robó9ca	  Avançada	  para	  Ambientes	  Industriais	  
•  Sistemas	  de	  Elevada	  Confiabilidade	  
•  Sistemas	  Embebidos	  em	  Redes	  
•  Testes	  e	  Validação	  de	  So`ware	  
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Cadeiras	  que	  funcionarão	  no	  Tagus	  

1º	  semestre	  
•  Administração	  e	  Gestão	  de	  Infraestruturas	  de	  IT	  
•  Análise	  e	  Integração	  de	  Dados	  
•  Ciber	  Segurança	  Forense	  
•  Computação	  Gráfica	  	  para	  Jogos	  
•  Desenvolvimento	  de	  Aplicações	  Distribuídas	  
•  Design	  	  de	  Jogos	  
•  Engenharia	  e	  Tecnologia	  de	  Processos	  de	  

Negócio	  
•  Fundamentos	  de	  Sistemas	  de	  Informação	  
•  Gestão	  de	  Projectos	  Informá9cos	  
•  Inteligência	  Ar9fical	  para	  Jogos	  
•  Língua	  Natural	  
•  Processamento	  e	  Recuperação	  de	  Informação	  
•  Segurança	  em	  So`ware	  
•  Segurança	  Informá9ca	  em	  Redes	  e	  Sistemas	  
•  Sistemas	  de	  Apoio	  à	  Decisão	  
•  Visualização	  de	  Informação	  

2º	  semestre	  
•  Administração	  de	  Dados	  e	  Sistemas	  de	  

Informação	  	  	  
•  Agentes	  Autónomos	  e	  Sistemas	  Mul9-‐

Agente	  
•  Aprendizagem	  e	  Decisão	  Inteligente	  
•  Arquitetura	  Empresarial	  
•  Computação	  em	  Nuvem	  e	  Virtualização	  
•  Computação	  Móvel	  e	  Ubíqua	  	  	  	  
•  Criptografia	  e	  Protocolos	  de	  Segurança	  
•  Integração	  Empresarial	  
•  Metodologia	  de	  Desenvolvimento	  de	  Jogos	  
•  Organização	  e	  Gestão	  da	  Função	  

Informá9ca	  	  
•  Produção	  de	  Conteúdos	  Mul9média	  
•  Sistemas	  de	  Elevada	  Confiabilidade	  
	  

Cadeiras	  c/teórica	  por	  videoconf.	  

•  1º	  semestre	  	  
–  Análise	  e	  Integração	  de	  Dados	  
–  Ciber	  Segurança	  Forense	  
–  Inteligência	  Ar9ficial	  para	  Jogos	  
–  Processamento	  e	  Recuperação	  da	  Informação	  
–  Segurança	  em	  So`ware	  

•  2º	  semestre	  
–  Administração	  de	  Dados	  e	  Sistemas	  de	  Informação	  
–  Integração	  Empresarial	  

•  Salas	  e	  campus	  a	  definir	  (proposta	  de	  alternar)	  
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Horários:	  princípios	  

•  (Def.	  Sobreposição:	  teórica	  sobre	  teórica;	  
teórica	  sobre	  única	  prá9ca/lab)	  

•  Não	  há	  sobreposições	  dentro	  de	  
especializações	  em	  cada	  campus	  

•  Não	  há	  sobreposições	  entre	  cadeiras	  ~5	  ou	  
mais	  alunos	  em	  comum	  em	  cada	  campus	  

OUTRAS	  QUESTÕES	  
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ECTS	  

•  Cadeiras	  do	  DEI	  vão	  passar	  para	  7,5	  ECTS	  mas:	  
–  só	  as	  do	  DEI,	  não	  do	  DEEC,	  etc.	  
–  3	  cadeiras	  dadas	  a	  outros	  cursos	  mantêm	  6	  ECTS	  

•  Computação	  Paralela	  e	  Distribuída	  
•  Biologia	  Computacional	  
•  Informá9ca	  Biomédica	  

•  =>	  confirmar	  uma	  por	  uma!	  
•  Importante:	  é	  preciso	  contar	  os	  ECTS	  de	  modo	  a	  
verificar	  se	  somam	  78	  ECTS	  
–  critério	  de	  conclusão	  do	  mestrado:	  120	  ECTS	  

Questão	  comum:	  cadeiras	  para	  
completar	  uma	  especialização	  

•  Para	  completar	  uma	  especialização	  X	  são	  precisas	  4	  cadeiras	  
da	  mesma	  

•  Tive	  aprovação	  às	  cadeiras	  x1,...,	  xi.	  O	  que	  me	  falta?	  
•  1-‐	  Verificar	  que	  cadeiras	  do	  novo	  currículo	  vai	  ter	  depois	  das	  

equivalências	  automá9cas	  
–  Aplicar	  a	  “Tabela	  de	  equivalências”	  que	  está	  no	  documento	  

“Reestruturação	  MEIC	  resumo”	  a	  x1,...,	  xi	  	  
–  se	  não	  completar	  as	  4	  cadeiras	  mas	  9ver	  algumas	  que	  “façam	  sen9do”	  

nessa	  especialização:	  

•  2-‐	  Fazer	  a	  um	  requerimento	  ao	  coordenador	  para	  que	  sejam	  
aceites	  para	  a	  especialização	  X	  
–  só	  em	  2015/16	  
–  se	  não	  completar	  as	  4	  cadeiras	  ...	  fazê-‐las	  	  
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!

37!
!

!

Plano(de(estudos(anterior( Plano(de(estudos(2015(

Qualidade!de!Software! Especificação!de!Software!!

Arquitetura!Organizacional!de!Sistemas!de!
Informação!

Fundamentos!de!Sistemas!de!Informação!

Arquitetura,!Processos!e!Ferramentas!de!
Sistemas!de!Informação!

Arquitetura!Empresarial!

Sistemas!Empresariais!Integrados!
Engenharia!e!Tecnologia!de!Processos!de!Negócio!
ou!Integração!Empresarial!!

Gestão!e!Tratamento!de!Informação! Análise!e!Integração!de!Dados!

Ambientes!Virtuais!de!Execução! Computação!em!Nuvem!e!Virtualização!

Plataformas!para!Aplicações!Distribuídas!na!
Internet!

Desenvolvimento!de!Aplicações!Distribuídas!

Computação!Móvel! Computação!Móvel!e!Ubíqua!

Sistemas!Distribuídos!Tolerantes!a!Faltas!
(EMDC!apenas)!

Sistemas!de!Elevada!Confiabilidade!

Programação!3D!para!Simulação!de!Jogos! Programação!3D!

Recuperação!e!Gestão!de!Informação! Processamento!e!Recuperação!de!Informação!

(

Tabela(de(equivalências(

!

Cabe!ao!Coordenador!do!Curso!analisar!todos!os!casos!omissos,!currículo!a!currículo,!de!acordo!com!
as!opções!do!aluno.! !

!

!

!

!

!

!

!

Questão:	  como	  é	  a	  transição	  para	  
quem	  já	  só	  falta	  Projeto/Dissertação?	  
•  Situação:	  alguém	  a	  quem	  já	  só	  falta	  concluir	  as	  
cadeiras	  de	  Projeto	  (12	  ECTS),	  Dissertação	  (30	  ECTS)	  
e	  já	  fez	  120-‐12-‐30	  =	  78	  ECTS	  
–  	  ou	  apenas	  Dissertação	  e	  já	  fez	  120-‐30	  =	  90	  ECTS	  

•  Durante	  o	  ano	  de	  2015/16	  pode	  concluir	  a	  o	  curso	  
fazendo	  essa(s)	  cadeira(s)	  sem	  mudar	  para	  o	  novo	  
currículo	  
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Próximos	  passos	  

•  Horários	  
– vão	  estar	  disponíveis	  dentro	  de	  semanas	  (previsto	  
para	  16	  de	  Junho)	  

•  Inscrições	  	  
– no	  prazo	  habitual	  definido	  pelo	  IST	  (em	  princípio	  
1-‐4	  de	  Setembro)	  

– em	  princípio	  as	  pré-‐inscrições	  vão	  estar	  inseridas	  
mas	  ainda	  não	  há	  certeza	  


