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O Departamento de Engenharia Civil (DEC) assume como um dos seus principais desaﬁos, a capacidade de inovar e de se reinventar através da renovação
da oferta forma va, da inves gação cien ﬁca desenvolvida, dos trabalhos de
extensão universitária e de prestação de serviços e, da transferência de conhecimento para a sociedade em geral e tecido empresarial.
A valorização e alargamento da oferta forma va tem-se revelado estratégica
em termos de captação de novos estudantes e de mercados, procurando diferenciar-se da oferta associada às restantes ins tuições congéneres, mediante
a criação de novos cursos, nos diferentes ciclos de estudos.
Com planos de estudos que procuram responder às necessidades da atualidade e dos novos mercados, os cursos são maioritariamente vocacionados para
a transmissão de conhecimentos avançados nos diversos domínios especíﬁcos
de atuação da engenharia civil.
A organização de um número alargado de cursos em associação permi u ainda promover uma maior interação cien ﬁca entre o DEC e outras ins tuições
congéneres nacionais de referência, ao mesmo tempo que promove o alargamento da área de captação de potenciais interessados.
Com o intuito de dar a conhecer aos nossos leitores os obje vos, planos de
estudos e público alvo associado a cada curso oferecido pelo DEC, este número é par cularmente dedicado à apresentação da oferta forma va, nos seus
diferentes ciclos de ensino. Dá-se ainda a conhecer um conjunto de informações sobre as a vidades mais relevantes desenvolvidas no DEC no úl mo trimestre, designadamente encontros cien ﬁcos, visitas de estudo e prémios
angariados.
Esperamos com este número do DECNo cias, poder con nuar a corresponder
às expecta vas dos leitores e colaboradores, aproximando-os e potenciando a
disseminação do conhecimento cien ﬁco/pedagógico aqui divulgado.
Reiteramos o convite para que con nuem a colaborar através do envio de
informações/no cias para decno cias@dec.uc.pt.



XI CONFERÊNCIAS DO DEC @ 2017
Sessão de abertura

As XI conferências do DEC@2017,
organizadas pelo Núcleo de Estudantes de Engenharia Civil (NEEC),
decorreram nos passados dias 28 e
29 de março, dedicadas ao tema “A
Nova Engenharia Civil”. A Sessão de
Abertura contou com a presença do
Prof. João Fernandes, Sub-diretor
da FCTUC, do Prof. Álvaro Seco, Diretor do DEC, do Eng. Silva Afonso
Presidente da Ordem dos Engenheiros (OE) – Região Centro e os alunos Daniel Azenha Vice-Presidente
da Associação Académica de Coimbra (AAC) e Claudio Melanda, Presidente do Núcleo de Eng. Civil
(NEEC).
O Claudio Melanda foi o primeiro a
intervir, enfa zando a importância
deste evento para toda a comunidade educa va, o que permi u retomar a organização destas conferências após um ano de interrupção.
Por sua vez, o Daniel Azenha, em
representação da AAC, referiu que
o tema das Conferências “A Nova
Engenharia Civil”, que se iniciaram

com a Lição Laginha Seraﬁm, é bastante oportuno face à realidade da
empregabilidade no setor. Com esta inicia va, o NEEC mostrou estar
na linha da frente, sendo um exemplo de inicia va, dinamismo e empenho, referindo mesmo que
“Vencedor não é o que vence, mas
é aquele que não pára de lutar!”.
Por sua vez o Eng. Silva Afonso centrou o seu discurso na relação entre
a OE e a Universidade, e em par cular na sua ligação ao DEC, onde
foi docente durante vários anos.
Defendeu que a OE, que está a jusante da Universidade, deve estar
intrinsecamente interligada com as
ins tuições de ensino. É importante
apostar na aprendizagem con nua,
desígnio que a OE deve seguir em
conjunto com a Universidade. Nessa linha de ação, a OE apoia fortemente esta inicia va de formação
con nua e estratégica em parceria
estreita com o DEC.
O Prof. Álvaro Seco sublinhou o
apoio que o DEC tem dado, desde
sempre, às Conferências do DEC@

onde se procura garan r um conjunto de palestras que cobrem uma
variedade de temas relevantes,
apresentados por colegas especialistas.
Já o Prof. João Fernandes felicitou o
DEC e o NEEC por esta inicia va,
que a FCTUC não pode deixar de
apoiar. Congratula-se com os convites para os atuais e an gos docentes, que reﬂete o orgulho e reconhecimento do seu valor.
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Sendo esta uma das a vidades pedagógicas mais relevantes organizadas pelo NEEC, as conferências contaram com o apoio estreito da Direção do DEC. Atendendo a que este
evento já não era organizado há
dois anos, o NEEC assumiu uma responsabilidade acrescida na organização do evento, de modo a garanr o seu sucesso.
Tendo como tema “A Nova Engenharia Civil”, conseguiu-se trazer a
estas conferências engenheiros e
empresas reconhecidas no tecido
empresarial, com o obje vo de ouvir testemunhos reais, tanto do
mercado de trabalho pré e póscrise, como das medidas e inovações que as empresas veram de
tomar para conseguirem ultrapassar a crise económica dos úl mos
anos.
O primeiro dia das conferências (28
de março) foi marcado pela Lição
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Laginha Seraﬁm, proferida pelo Eng.
José Machado do Vale e pela intervenção do Eng. Pedro Tomás, exaluno do DEC e representante da
“Fassa Bortolo”, uma das empresas
lideres mundiais a nível de produtos
e soluções para a construção, com
sede na região centro. Este úl mo
orador apresentou os domínios de
intervenção da empresa, os produtos comercializados e a estratégia
seguida pela empresa para conseguir ultrapassar a crise.
O segundo dia (29 de março) contou com 4 oradores convidados. A
abrir a sessão, contou-se com o exaluno do DEC, Eng. Paulo Marques,
ex-Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR)
e atual Diretor da mobilidade da
empresa municipal “Cascais Próxima”, que apresentou o projecto
inovador em desenvolvimento
“MobiCascais – o novo sistema de

gestão da mobilidade de Cascais”.
Este projeto conta com a oferta de
pacotes de mobilidade que integram, de forma coordenada, os diferentes modos de transportes disponíveis no município e área metropolitana de Lisboa, numa ó ca de
promoção de uma mobilidade económica e ambientalmente sustentável.
O segundo palestrante foi o Eng.
Filipe Santos, igualmente ex-aluno
do DEC e CEO do grupo “VESAM”.
Apresentou as soluções integradas
e inovadoras em Estruturas Metálicas desenvolvidas pela empresa,
enquanto responsável pelo projeto
e execução de estruturas metálicas
na Europa, África e América do Norte, contando atualmente com centenas de projetos em todo o mundo, incluindo mais de 80 pontes. A
sua comunicação, evidenciou o seu
espírito empreendedor, caracterís-

co de um engenheiro civil, designadamente face
às diﬁculdades de arranque de uma PME.
Por sua vez, o Prof. João
Duque, Professor Catedráco de Finanças no ISEG,
dedicou-se a um tema
transversal aos vários setores da sociedade “Os
Desaﬁos da Economia Portuguesa — Uma perspe va pessoal”. Recorrendo a
uma linguagem simples e
clara iden ﬁcou os diversos fatores/ variáveis que
afetam a economia portuguesa, dando par cular
realce ao papel do
“Inves mento
publico”
para o deﬁcit, em grande
parte aliado ao setor da
construção.

surgindo, foi sendo deba do e
esclarecido este assunto, tendo
ﬁcado evidente a relevância da
engenharia na prevenção e controlo
das cheias.
Na sessão de encerramento, o Presidente do NEEC encerrou os trabalhos com a sensação de dever cumprido demonstrando uma enorme
sa sfação por ter conseguido proporcionar, aos alunos do DEC, tes-

temunhos extremamente enriquecedores sobre o exercício da proﬁssão de engenheiro e do seu reconhecimento pelo tecido empresarial
e pela sociedade civil em geral.
Realçou que foi incontornavelmente
um enorme desaﬁo, para o qual
contou com uma equipa de organização exemplar e todo o apoio incondicional dado pela Direção do
DEC dirigindo, em nome do NEEC/

O fecho das conferências
ﬁcou a cargo de um Professor do DEC, o Prof. Alfeu Sá Marques, que
apresentou
o
tema
“Cheias e inundações:
Cas go divino, ausência
de planeamento, gestão
inadequada, falta de
conhecimento
e
de
tecnologia,
alterações
antrópicas
e/ou
climá cas? - O caso do
mondego”. Este assunto
tem merecido a atenção
dos meios de comunicação social locais face às
cheias que têm fus gado a
baixa de Coimbra e do Baixo Mondego.
Ao longo da comunicação,
e nas respostas às várias
perguntas que
foram

AAC, um agradecimento especial à
Prof. Ana Bastos que considerou
incansável e central ao êxito das
conferências.

José Ma as
Vice Presidente do NEEC
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Lição Laginha Serafim 2017

“

Pela sua grandiosidade
e especificidade a ampliação do Canal do
Panamá será a obra do
século XXI

”
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A Lição Laginha Seraﬁm 2017 decorreu no passado dia 28 de março
integrada nas Conferências do
DEC@2017 e foi proferida pelo
Eng. José Machado do Vale. O orador é ex-docente do DEC e atual
Vice-presidente e Chefe Execu vo
da CARPI TECH, com sede na Suiça. A relevância e o interesse do
tema abordado “A ampliação do
Canal do Panamá – A obra do século XXI” trouxe ao DEC colaboradores, simpa zantes, ex e atuais alunos e docentes do DEC, esgotando
a capacidade do Anﬁteatro Laginha
Seraﬁm.
O Prof. Álvaro Seco, na sessão de
abertura, relembrou a génese da
Lição Laginha Seraﬁm, evento que
procura homenagear o Prof. Laginha Seraﬁm o qual conjuntamente
com o Prof. Vitor Graveto, foi um
dos grandes responsáveis pelo
bem-sucedido lançamento do Departamento de Engenharia Civil na
UC, no ano de 1972. Realçou que o
evento procura permi r que os
atuais docentes e alunos dos vários
cursos, de todos os ciclos de ensino, desde a licenciatura ao doutoramento, conheçam e beneﬁciem

da experiência de alguns dos mais
ilustres ex-docentes e ex-alunos do
DEC, dos úl mos quase 50 anos.
A sessão prosseguiu com a Lição
Laginha Seraﬁm. O Eng. Machado
Vale começou por fazer uma breve
apresentação da história do canal
an go, uma obra do Século XIX,
bem como das maiores diﬁculdades que enfrentava nos úl mos
tempos, que essencialmente resultavam do elevado número de navios e da grande demora na travessia. Estas diﬁculdades conduziram
à necessidade da abertura de um
novo canal. O estudo do ﬂuxo da
água foi feito através de métodos
numéricos, bem como de um modelo sico a escala reduzida, construído na Holanda. Após cerca de 6
anos de construção, o novo canal
foi ﬁnalmente inaugurado em junho de 2016. O palestrante descreveu os aspetos técnicos mais relevantes associados a este po de
obra, sempre de modo bastante
interessante e esclarecedor. Considera esta obra como sendo atualmente “A OBRA DO SÉCULO XXI”
por toda a sua grandiosidade e especiﬁcidade.

Think Smart, Act Green
Do Empreendedorismo ao Ambiente

No dia 3 de maio de 2017, o NEEA
realizou o evento “Think Smart, Act
Green – Do Empreendedorismo ao
Ambiente”, que teve lugar no Auditório Laginha Seraﬁm do Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra. Integrou um ciclo
de palestras que visavam debater a
engenharia do ambiente, a inovação,
o empreendedorismo, o mundo empresarial e ainda o modo como estes
proﬁssionais se devem destacar na
sociedade.
Este evento inseriu-se no projeto criado pela UC e AAC, “Académica Start
UC - Rede de Embaixadores para o
Empreendedorismo", que tem como
obje vo a sensibilização, educação e
formação dos estudantes da UC para
a inovação e empreendedorismo,
tendo como apoio uma rede de 26
estudantes embaixadores para o empreendedorismo,
supervisionados
pelas mesmas en dades.
A a vidade iniciou-se com uma sessão de abertura, que contou com a
presença do Excelen ssimo ViceReitor da Universidade de Coimbra,
Professor Amílcar Falcão.
Foram mais de 50 os par cipantes
nos painéis onde os diversos palestrantes apresentaram as empresas/
en dades que representavam: Go
Parity, Space Layer Technologies,
Plataforma Shared Waste Solu ons,
Quan ﬁc, CTGA - Centro Tecnológico

de Gestão Ambiental. O evento
contou ainda com a presença do
José Pedro Moura (Business Development Manager na Book in Loop
e na TUU) que deu a conhecer a
sua história de vida no mundo do
empreendedorismo.
Foi indicado um aluno do MIEA

como Embaixador do Núcleo de
Estudantes de Engenharia do Ambiente (NEEA) que, juntamente
com outros elementos do mesmo
núcleo, teve a responsabilidade de
organizar este evento.
Marco Marreiro
Embaixador do NEEA

DEC No cias | 2º Trimestre 2017 | 6

Congressos no DEC


Wind Energy Harvesting
WINERCOST’17

A Interna onal Conference on Wind
Energy Harves ng – WINERCOST’17
decorreu no DEC-UC nos dias 20 e
21 abril de 2017 no âmbito do projeto Marie Curie Ini al Training
Network
AEOLUS4FUTURE
“Eﬃcient Harves ng of the Wind
Energy”, ﬁnanciado pelo programa
Horizon 2020 e teve o suporte da
Ação COST TU1304 Wind Energy
Technology Reconsidera on to
Enhance the Concept of Smart Cies (WINERCOST)
Seguindo os obje vos do projeto
AEOLU4FUTURE e da Ação COST, a
Conferência abordou a inves gação
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no contexto não só dos grandes
parques eólicos terrestres e oﬀshore, mas também das aplicações urbanas e suburbanas do ambiente
construído, que deverá ter um importante contributo para melhorar
o conceito de Cidades Inteligentes .
Esta Conferência foi também uma
oportunidade para os quinze jovens
inves gadores do projeto AEOLUS4FUTURE apresentarem os seus
projetos e resultados preliminares
bem como par ciparem na organização das dez sessões técnicas paralelas e das quatro sessões plenárias com palestrantes convidados.

Nos dois dias de conferencia es veram presentes cerca de 100 par cipantes e foram feitas 70 apresentações nas diversas sessões técnicas.

Feiras de Educação e Formação
O DEC con nua a marcar presença nas Feiras de Educação e
Formação. Em março de 2017 par cipou na FUTURÁLIA, na
FIL em Lisboa, a qual contou com a visita do Exmº Sr. Presidente da República, Prof. Marcelo Rebelo de Sousa. Em abril
esteve no Porto, na QUALIFICA, uma Feira de Educação, Formação, Juventude e Emprego.
Mas a relevância das a vidades de Engenheiro tem merecido o interesse e procura por parte de escolas de diferentes
ciclos de ensino. Ainda em março, o DEC desenvolveu um
conjunto de a vidades e ações junto dos públicos infanto juvenis. O Prof. Luís Simões da Silva esteve no Jardim Escola
João de Deus, em Coimbra, onde destacou a importância da
Engenharia Civil e do Ambiente para o desenvolvimento das
sociedades modernas. Recentemente, o DEC, representado
pelo Prof. João Vieira, marcou presença na Dia da informação escolar e proﬁssional organizada pela escola secundária
Quinta das Fores em Coimbra.

A Gala Pilar d’Ouro — Engenharia Civil
No dia 31 de março realizou-se, na
Quinta de São Pedro da Pousada,
em Cernache, a Gala Pilar D’ouro,
a vidade organizada pelo Núcleo
de Estudantes de Engenharia Civil
(NEEC).
Envolvida num ambiente de requinte e classe, a gala contou com a
presença de mais de 70 par cipantes entre alunos e professores. A

noite foi abrilhantada pela atuação
de um Duo musical, que acompanhou os presentes ao longo de toda
a noite assegurando uma música
de fundo durante o jantar e a entrega dos prémios Pilar D’Ouro. Este
momento cons tuiu o ponto alto da
noite, onde todos os presentes vibraram com os galardoados nas
várias categorias.

Envolvidos por um espírito de convívio e união, caracterís ca habitual
no seio da comunidade do DEC, o
ambiente foi fes vo e animado,
onde os alunos puderam conviver
com os professores presentes e
com todos os outros colegas de
uma maneira extremamente cúmplice e descontraída.
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Professor Paulo Santos

Artigo mais citado em Revista Internacional
PRÉMIOS E DISTINÇÕES

Em setembro, O ar go “Review of passive
PCM latent heat thermal energy storage
systems towards buildings' energy eﬃciency”, publicado na Energy & Buildings em
2013, foi reconhecido como o ar go mais
citado entre Janeiro 2014 e Julho de 2016,
segundo dados da Scopus Ar cle Metrics. O
ar go foi também recentemente reconhecido com o segundo ar go mais citado publicado na Energy & Buildinds
desde 2012 (Elsevier Scopus, Março 2017).
O ar go é da autoria de Dr. Nelson Soares (ADAI, ISISE, UC), Prof. José Costa (ADAI, UC), Prof. Adélio Gaspar (ADAI, UC) e Prof. Paulo Santos (ISISE,
UC).



Professora Ana Bastos

Prémio Melhor Apresentação

O ar go “Automa c calibra on of
microscopic simula on models for
the analysis of urban intersec ons”
do qual a Prof. Ana Bastos é coautora com Sara Oliveira e Luís Vasconcelos, ambos do Ins tuto Politécnico de Viseu (IPV), recebeu o
prémio “Michael T. Long Award
2017 – Best Presenta on” no TIS
ROMA 2017 – Interna onal Congress on Transport Infrastructure
9 | DEC No cias | 2º Trimestre 2017

and Systems, que decorreu em Roma, entre os dias 10 e 12 de abril.
O ar go cien ﬁco foi desenvolvido
por Sara Oliveira no âmbito do
Mestrado em Engenharia de Construção e Reabilitação do IPV sob a
orientação cien ﬁca da Prof. Ana
Bastos, docente do DEC e do Prof.
Luis Vasconcelos, docente do IPV e
ex-aluno de Doutoramento do DEC.



Engenheiro Francisco Duarte

Vencedor do BIG SMART CITIES — Coimbra
O Eng. Francisco Duarte, aluno de
doutoramento em Sistemas de
Transportes, venceu o Big Smart
Ci es Coimbra, promovido pelo
Ins tuto Pedro Nunes (IPN), a
Universidade de Coimbra e a empresa Jeknowledge, com a ideia
tecnológica PAVNEXT – Pavement
Energy Eﬃcient Extractor. Este
sistema apresenta-se como uma
alterna va às Lombas Redutoras
de Velocidade, permi ndo a redução do número de acidentes e
da sua gravidade, entre outras
valências.
Vai disputar, dia 11 de julho, a
ﬁnal do BIG Smart Ci es .



Engenheiro Luís Santos

Prémio Manuel Rocha
Melhor Tese de Doutoramento
A sociedade Portuguesa de Geotecnia recebeu seis candidaturas
ao Prémio Manuel Rocha, para o
quadriénio 2012-15, e atribuiu o
prémio, em ex-aequo, ao Engº
Luis Santos, pela sua tese de doutoramento "Caracterização do
Comportamento Mecânico da
Areia de Coimbra sob Ações Generalizadas", orientada pelos Profs.
Paulo Coelho (DEC) e David Taborda (Imperial College, Londres). O
outro premiado foi Ricardo Neves
Correia dos Santos com a tese
"Experimental Inves ga on on
Limita on of Progression of Internal Erosion in Zoned Dams", aprovada no Ins tuto Superior Técnico
da Universidade de Lisboa e orientada por Laura Caldeira (LNEC) e
Emanuel Maranha das Neves
(IST).

O Prémio Manuel Rocha foi
ins tuído em 2003 pela SPG
com o obje vo de premiar trabalhos de inves gação a nível
de Doutoramento que cons tuam uma contribuição quer para
o progresso dos conhecimentos
técnicos e cien ﬁcos, quer para
a resolução de problemas nacionais no domínio das especialidades da geotecnia (Mecânica
dos Solos, Mecânica das Rochas
e Geologia de Engenharia). O
prémio é atribuído quadrienalmente.

Engº Luis Santos, Paço das Escolas ,
Universidade de Coimbra
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VISITAS DE ESTUDO



Visita de reconhecimento—Coimbra

No âmbito da disciplina de Projeto
Urbano - 4º ano do curso do MIEC os alunos realizaram uma visita ao
local que será alvo do trabalho de
projeto deste ano, no Alto de São
João, junto ao Itecons. Este trabalho
procura integrar vários conhecimentos apreendidos ao longo do curso,
nomeadamente de Planeamento
Regional e Urbano, Hidráulica e Vias
de Comunicação, conjugados com
novos conhecimentos adquiridos na



disciplina de Projeto Urbano, com o
obje vo de projetar uma área da
cidade que ﬁcou até agora por preencher. Em cada novo ano, os docentes da disciplina deslocam-se à Câmara Municipal, para discu rem com
a equipa responsável pelo Plano Diretor Municipal qual a zona a escolher. Normalmente são zonas que
cons tuem uma preocupação para a
autarquia, de resolução complexa.
Depois de explicados os obje vos, o

trabalho inicia-se com esta visita ao
terreno, que permite aos alunos realizarem uma síntese no local e dos
seus problemas, a aprofundar posteriormente no trabalho de diagnós co, a primeira parte do trabalho. É
este trabalho de diagnós co detalhado que potencia a realização de um
bom trabalho de projeto, a segunda
parte do trabalho.

Visita ao Baixo Mondego
A visita técnica engloba
uma visita ao Açude
Ponte de Coimbra e infraestruturas associadas
(p.ex. tomada de água
para canal condutor geral e escada de peixes), a
uma estação Meteorológica para observação de
Em Abril e Maio de 2017
foram realizadas visitas de
estudo ao Baixo Mondego, no âmbito da disciplina Hidrologia e Recursos
Hídricos. Estas visitas fazem parte de um conjunto
de a vidades a realizar ao
longo do semestre, no
âmbito desta disciplina,

oferecida em simultâneo
ao MIEC e MIEA. Pretende
-se o contacto direto dos
alunos com a hidrologia e
hidráulica dos sistemas
relacionados com o aproveitamento hídrico para
ﬁns múl plos, na Bacia do
Mondego.
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equipamentos hidrometeorológicos (p.ex. nas
evaporimétricas, udógrafos, anemómetros, estações meteorológicas automá cas), e demonstração de equipamentos
para medição do teor de
água no solo e da inﬁl-

VISITAS DE ESTUDO

tração. Segue-se visita a obras de
regularização ﬂuvial (p.ex. reperﬁlamento da seção transversal do canal
ﬂuvial, enrocamento nos diques, espigões), e ao canal principal de rega
para ver estruturas e equipamentos
hidráulicos (p.ex. escala limnimétrica,
funcionamento de molinetes mecâni-



cos e eletromagné cos, descarregador bico de pato, descarregador de emergência,
sifão inver do).

Centro de Tratamento e Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos
do Litoral Centro
Coimbra

No passado dia 19 de abril, os alunos e professores das disciplinas
Geotecnia Ambiental e Gestão e Tratamento de Resíduos, ambas do 4º
ano do Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente, visitaram o
Centro de Tratamento e Valorização
de Resíduos Sólidos Urbanos do Litoral Centro. Faz parte da ERSUC,
que integra 36 Municípios, com um
total de cerca de 1 milhão de habitantes.

A visita, a que se juntaram ainda
alguns alunos do DEQ, teve início na
Estação de Tratamento Mecânico e
Biológico, onde se acompanhou o
trajeto dos resíduos indiferenciados,
desde o descarregar dos camiões
nas fossas, em ambiente fechado,
até ao ﬁnal do processo de separação por ﬂuxos diferenciados para a
recuperação e posterior valorização
dos resíduos. Seguiu-se o tratamento biológico da matéria orgânica recolhida. Fez-se a visita ao Aterro de
Resíduos para onde são encaminhados os resíduos que passaram pelo

processo de separação e foram considerados sem valor, e aí foi possível
observar, p.ex, o sistema de captação dos lixiviados e de biogás, bem
como o processo de espalhamento e
compactação dos resíduos.
Esta visita teve como principal objevo a observação do equipamento,
das técnicas e dos procedimentos
abordados de modo mais teórico
nas aulas destas disciplinas, funcionado, por isso, como um complemento enriquecedor da formação
académica dos alunos.
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A Queima das Fitas
A Academia e a cidade de Coimbra es veram em festa de 5 a 12 de maio. O início foi marcado, como habitualmente, pela tradicional serenata, e ao longo da
semana não faltaram diversas a vidades, que incluíram concertos musicais diários no Parque da Canção.
Um dos pontos mais altos da semana foi o cortejo de
carros alegóricos decorados pelos estudantes ﬁnalistas, realizado no domingo, que como habitualmente
atraiu milhares de pessoas entre familiares, amigos, atuais e ex-alunos assim como simpa zantes das festas académicas. Contou-se com boas condições climatéricas, extremamente favoráveis ao convívio académico, e portanto devidamente aproveitados por toda a comunidade estudan l, familiares e demais par cipantes.
Carro da Engenharia Civil
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Carro da Engenharia Ambiente

A oferta formativa do DEC
Ao longo dos úl mos anos, o DEC tem vindo a aumentar a sua oferta forma va.
Atualmente disponibiliza uma gama alargada de cursos nos diferentes ciclos de ensino...

O DEC é atualmente um Departamento
maduro, com um corpo docente cons tuído por professores qualiﬁcados, maioritariamente do quadro, mas complementado pontualmente por especialistas que cobrem áreas ou necessidades
especíﬁcas.
O DEC conta com a par cipação de 60
professores do quadro e de convidados a tempo integral ou parcial num
global de 63 ETIs. Sublinhe-se ainda o
facto relevante de que, atualmente,
todos os professores do quadro são
doutorados.
Para garan r o seu normal funcionamento, o DEC conta ainda com o apoio
de cerca de 20 funcionários (técnicos e
administra vos) e com instalações modernas, numa área global superior a 20
000 m2, cons tuindo-se como o maior
Departamento da FCTUC.
Os seus espaços laboratoriais disponibilizam equipamentos modernos e de
vanguarda, preparados para apoiar o
desenvolvimento de inves gação de
ponta.
Também a biblioteca do Polo II
(integrada no DEC) faculta a toda a
comunidade universitária, os recursos
bibliográﬁcos e informa vos necessários ao ensino e à inves gação.
Com o reunir destas condições sicas e
de recursos humanos, criaram-se con-

dições para alargar a oferta forma va,
nos seus diferentes ciclos. Se o DEC, em
1972, começou por apenas oferecer a
Licenciatura em Engenharia Civil, hoje
dispõe de uma oferta forma va abrangente e em expansão, ao nível dos 3
ciclos de ensino, envolvendo atualmente a formação de cerca de 700 estudantes. Note-se que cerca de 15% destes,
são alunos do 3º ciclo.
Ao nível dos mestrados integrados, para além do Mestrado Integrado em Engenharia Civil (MIEC) o DEC oferece o
Mestrado Integrado em Engenharia do
Ambiente (MIEA), que se iniciou no ano
le vo 2007/08, em parceria com outros
departamentos da FCTUC.
Por outro lado, existe uma panóplia
crescente de mestrados e de cursos de
Pós-Graduação em áreas relevantes
não totalmente cobertas pela formação
base dos Mestrados Integrados que
atualmente envolvem mais de 70 alunos.
Nos pontos seguintes é feita uma breve
apresentação dos cursos atualmente
oferecidos pelo DEC, nos diferentes
ciclos de ensino. Existem outros cursos
em fase de aprovação, mas que por
permanecerem em fase de formalização, não são aqui apresentados. Mantenha-se por isso atento ao site oﬁcial
do DEC: h p://www.uc.pt/fctuc/dec/
ensino
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MIEC – Mestrado Integrado em Engenharia Civil
C
A
Q
D
C

C

C
: Rui Simões (rads@dec.uc.pt)
: 2007/908 (na sequência da adaptação da Licenciatura em

Engenharia Civil, criada em 1972, ao processo de Bolonha)
A
: Mestre
: 10 Semestre(s)
ECTS: 300

assegurado os alunos do primeiro
ciclo do MIEC, tem a duração de dois
anos, conferindo um tulo de Mestre em Engenharia Civil. O úl mo
ano é preenchido por unidades curriculares de uma das seis Áreas de
Especialização do DEC e pela elaboração de uma Dissertação de Mestrado. O 2º ciclo corresponde a 120
ECTS adicionais, 60 em cada um dos
dois anos.

dora, Serviços, Administração Pública Central ou Local, ou ainda por
inicia va pessoal (Empresário ou
Proﬁssional Liberal). Embora a maior
fa a de recém-formados inicie ainda
a sua vida proﬁssional no país, o
mercado potencial de recrutamento
proﬁssional é hoje pra camente ilimitado, constatando-se a presença
de engenheiros portugueses (e do
DEC, em par cular) em pra camente todos os con nentes e em numeA obtenção do grau de Mestre rerosos países europeus, seja por via
quer, por conseguinte, a conclusão
de empresas nas quais se enquade um total de 300 ECTS.
dram, seja por inicia va pessoal.

O

O Mestrado Integrado em Engenharia Civil (MIEC) do DEC-FCTUC entrou
em funcionamento no ano le vo de
2007-2008, subs tuindo a anterior
licenciatura em Engenharia Civil.
Esta alteração foi suscitada pela necessidade de adaptação do curso de
Engenharia Civil a um novo formato
compa vel com as orientações deﬁnidas pelo Protocolo de Bolonha. A
estrutura e conteúdo curriculares
têm em vista proporcionar uma formação sólida para o exercício proﬁssional da Engenharia Civil nas suas
múl plas vertentes de a vidade.
C

E

C

A

I

T

C

Mestrado Integrado em Engenharia
Física e Química (07) e Matemá ca A
Civil
O MIEC está estruturado em dois (19).
ciclos de estudos. O primeiro, com a
Á
E
duração de três anos, confere uma
 Construções
Licenciatura em Ciências da Enge Estruturas
nharia Civil, consis ndo essencial Geotecnia
mente de disciplinas ou unidades Todas as proporcionadas por uma
 Hidráulica, Recursos Hídricos e
curriculares
generalistas formação de qualidade em EngenhaAmbiente
(Matemá ca, Física, Química, Deseria Civil, nomeadamente: planea Mecânica Estrutural
nho, Esta s ca,...) e de formação
mento, direcção, gestão ou ﬁscaliza Urbanismo, Transportes e
básica em Engenharia Civil. A conclução de obras, projecto, cargos de
Vias de Comunicação
são do 1º ciclo requer a obtenção de
gestão,
consultoria,
etc.
180 unidades de crédito ou ECTS
(European Credit Transfer System), O exercício destas funções pode ter
repar dos igualmente por cada um lugar em qualquer sector de ac viMais informações: h ps://apps.uc.pt/courses/
dos três anos.
dade: Construção, Banca e Seguros, PT/course/357

S

P

O segundo ciclo, ao qual têm acesso Indústria extrac va ou transforma15 | DEC No cias | 2 Trimestre 2017

P
1º Ano
Unidade Curricular

E

2º Ano
ECTS

Unidade Curricular

MIEC
3º Ano

ECTS

Unidade Curricular

ECTS

Análise Matemá ca I
Física Geral I
Informá ca

7.5
6.0
4.5

Análise Matemá ca III
Competência Transversal I
Desenho Técnico

7.5
1.5
4.5

Hidráulica Geral II
Mecânica dos Solos I
Planea/ Regional e Urbano

6.0
6.0
6.0

Int. à Engenharia Civil

1.5

Mecânica II

4.5

Física das Construções

6.0

Química Geral
Álgebra Linear e G. Analí ca
Análise Matemá ca II
Física Geral II
Mecânica I
Métodos Esta s cos
Topograﬁa

4.5
6.0
7.5
4.5
6.0
6.0
6.0

Mecânica dos Meios Cont.
Métodos Numéricos
Geologia da Engenharia
Hidráulica Geral I
Materiais de Construção
Resistência dos Materiais I
Sistemas de Engenharia

6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0

Resistência dos Materiais II
Betão Armado I
Hidrologia e Rec. Hídricos
Mecânica dos Solos II
Teoria das Estruturas I
Vias de Comunicação I

6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0

4º ano
Unidade Curricular

5º ano
ECTS

Betão Armado II
Saneamento Básico
Tecnologia das Construções
Teoria das Estruturas II
Vias de Comunicação II
Direcção, Gest. Fiscal Obras
Estruturas Metálicas
Fundações
Gestão de Empreendimentos
Impactes Ambientais
Projecto Urbano

6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
4.5
4.5
4.5
4.5

Unidade Curricular
Competência Transversal II
Competência Transversal III
Dissertação

+

Construções

ECTS

Engenharia Sísmica Geotécnica
Mecânica das Rochas
Mecânica dos Solos do Estado Crí co

4.5
6.0
6.0

Obras de Escavação e Contenção
Obras de Terra

6.0
6.0

Mecânica Estrutural
Unidade Curricular
Análise Não Linear de Estruturas
Dinâmica e Dimensio/ Sísmico
Estruturas Metálicas II
Pontes
Projecto de Estrutura e Fundações

ECTS

6.0
6.0
6.0
6.0
10.5

Urbanismo, Transportes e Vias de Comunicação
Unidade Curricular
Eng. de Infraestruturas de Transp.
Engenharia de Tráfego
Plan/ de Equip. Cole vos
Planeamento de Transportes
Plan/ e Gestão Urbaníst.Municipal

1.5
1.5
28.5

Á

Geotecnia
Unidade Curricular

ECTS

ECTS

6.0
6.0
4.5
6.0
6.0

Unidade Curricular

ECTS

Acús ca Aplicada
Comp/ Térmico e Energ. de Ediﬁcios
Construção Sustentável
Instalações e Sistemas Téc em Ediﬁcios
Reabilitação Não-Estrutural
Segurança e Processos G. de Construção
Sustent. do Amb. Construído

4.5
6.0
4.5
6.0
6.0
6.0
6.0

Hidráulica, Rec. Hídricos e Amb.
Unidade Curricular

ECTS

Aproveitamentos Energé cos
Engenharia Fluvial e Costeira

4.5
6.0

Gestão Integrada de Recursos Hídricos

6.0

Instalações e Obras Hidráulicas

4.5

Proj. Assis do Comp.em Hid. Urb.
Proj. e Exploração de ETAR

6.0
6.0

Estruturas
Unidade Curricular

ECTS

Conceção e Dimensio/ de Estruturas

6.0

Conservação e Reab. de Estruturas
Estruturas de Betão
Estruturas de Madeira e Alvenaria
Projecto Assis do por Computador

6.0
4.5
6.0
6.0
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MIEA – Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente
C
A
Q

C

C

D

: Alfeu Sá Marques (jasm@dec.uc.pt)
: 2007/08 (DL. n.º 176 de 12 setembro de 2007)
A
: Mestre

: 10 Semestre(s)

C

ECTS: 300

O
O obje vo geral principal do ciclo de
estudos é formar proﬁssionais capazes de acompanhar e de intervir a
nível da inovação cien ﬁca e tecnológica no domínio da Engenharia do
Ambiente, proporcionando aos estudantes uma formação sólida em
áreas estruturantes, tais como a matemá ca, a sica, a química, a biologia, para além das especíﬁcas ligadas
ao planeamento, conceção, projeto,
execução e gestão de todas as intervenções no território des nadas a
preencher as necessidades da sociedade. Pretende-se, também, encorajar os estudantes a valorizar competências e a tudes pessoais necessárias ao exercício da proﬁssão, nomeadamente o espírito cien ﬁco e a
cria vidade, o sen do crí co e o de
responsabilidade, o aprender autonomamente, a capacidade para interagir e trabalhar em grupo e em
equipas interdisciplinares, a capacidade de auto adaptação, a capacidade de comunicação, a valorização do
conhecimento, sempre sem perder
nunca de vista a promoção do desenvolvimento sustentável.
Para além destas competências de
natureza especíﬁca associadas à
Engenharia do Ambiente, pretende
-se que as estratégias, os métodos
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de ensino adotados e os próprios
processos de avaliação das unidades curriculares possam proporcionar aos estudantes outro po de
competências, que contribuam
para o desenvolvimento da vertente pessoal e cívica e também importantes ao futuro exercício da
proﬁssão em toda a sua plenitude,
como sejam a capacidade de adquirir conhecimentos autonomamente, de sen do crí co e de responsabilidade, de gestão de informação, de trabalho em grupo e em
equipas interdisciplinares, etc.

C
I

A

Física e Química (07) e Matemá ca
A (19); ou
Biologia e Geologia (02) e Matemáca A (19).

SAÍDAS PROFISSIONAIS
Os Mestres em Engenharia do Ambiente, pelo elevado nível de qualidade da sua formação estão aptos
a exercer funções num largo espectro de perﬁs de emprego iden ﬁcados para a Engenharia do Ambiente, dos quais se salientam os seguintes:
 gabinetes de planeamento e

projeto ambiental;
 empresas de consultoria;

 empresas industriais e comer-

ciais no sector do ambiente;
 departamentos municipais de

ambiente;
 direções gerais e regionais do

estado no sector do ambiente;
 ins tutos públicos no sector

do ambiente;
 laboratórios e ins tuições de

inves gação;
 ensino.

Pelo po de formação adquirida
ﬁcarão ainda habilitados, se assim
o desejarem, a encetar e a prosseguir uma carreira como inves gadores, pela via do doutoramento.

T

C

Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente

Á

E

-

 Tecnologia e Gestão do Ambiente
 Território e Gestão do Ambiente

Mais informações: h ps://apps.uc.pt/courses/
pt/course/358

P
1º Ano
Unidade Curricular
Desenho Técnico
Física Geral I
Informá ca

E

2º Ano

MIEA
3º Ano

3.0
6.0
4.5

Unidade Curricular
Análise Matemá ca III
Competência Transversal I
Desenho Técnico

7.5
1.5
4.5

Int. à Engenharia do Amb.

3.0

Mecânica II

4.5

Química Geral

6.0

Mecânica dos Meios Cont.

6.0

Análise Matemá ca II
Cart e Sist. de Inf. Geográﬁca
Física Geral II
Geologia Geral

7.5
4.5
6.0
6.0

Métodos Numéricos
Geologia da Engenharia
Hidráulica Geral I
Materiais de Construção

6.0
6.0
6.0
6.0

Unidade Curricular
Ecologia Geral
Mecânica dos Fluidos
Mecânica dos Solos
Mudanças Globais e Climatologia
Planeamento Regional e
Urbano
Acús ca Ambiental
Análise de Riscos
Ecologia Aplicada
Fenómenos de Transf.

Álgebra Linear e G. Analí ca 6.0

Resistência dos Materiais I

6.0

Hidrologia e Rec. Hídricos

6.0

Topograﬁa

Sistemas de Engenharia

6.0

Competência Transversal I

1.5

ECTS

6.0

4º ano
6.0
6.0
6.0
6.0

Tratamentos Físico-Químicos
Geotecnia Ambiental
Gestão e Trat. de Resíduos
Impactes Ambientais
Sistemas Energé cos
Tratamentos Biológicos

6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0

Unidade Curricular

Unidade Curricular

ECTS

Sist. Abasteci/ e Drenagem de Água

G

ECTS

6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
4.5
6.0
6.0

5º ano

Unidade Curricular
Economia Ambiental
Eﬂuentes Gasosos e Qual. do Ar
Gestão Ambiental

T

ECTS

Competência Transversal II
Competência Transversal III
Dissertação

Á

+
T

A
ECTS

Ecologia Industrial
Energética do Meio Ambiente
Gestão de Energia

6.0
5.0
6.0

Higiene e Segurança
Materiais e Reciclagem

5.5
6.0

ECTS

1.5
1.5
28.5

G

A

Unidade Curricular
Gestão da Água
Gestão de Energia em Edifícios
Políticas e Desenvolvi/ Sustentável
Sistemas Fluviais Costeiros
Transportes e Ambiente

ECTS

6.0
6.0
4.5
6.0
6.0
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M

C

M

M

MCMM – Mestrado em Construção Metálica e Mista
C

C

: Luis Simões da Silva (luisss@dec.uc.pt) e Aldina Santiago

(aldina@dec.uc.pt)
Q

A

: Mestre

D

: 4 Semestre(s)

C

ECTS: 120

O
O curso de Mestrado em Construção Metálica e Mista tem por objevo conferir formação avançada no
domínio especializado da construção metálica e mista, desenvolvendo competências para o desempenho de funções no sub-sector da
construção relacionado com o projeto, a produção, a execução, a ﬁscalização e a gestão de obras de
construção com estrutura metálica
ou mista. Paralelamente, o curso
fornece as bases teóricas para o
potencial ingresso em formações de
terceiro ciclo (doutoramento). Neste contexto, o Mestrado em Construção Metálica e Mista fornece
uma formação cien ﬁca sólida, de
modo a permi r o desenvolvimento
de conhecimentos e ap dões em
contexto de inves gação e formar
pessoas capazes de terem uma auto
aprendizagem ao longo da vida e de
um modo auto-orientado, de modo
a serem agentes de inovação tecnológica.

E

C

O Mestrado em Construção Metálica e Mista tem 120 ECTS e uma duração de quatro semestres curriculares de trabalho. A estrutura do
Mestrado em Construção Metálica
e Mista baseia-se num semestre
curricular de formação obrigatória a
que se sucedem dois semestres de
formação opcional em disciplinas
de seis áreas cien ﬁcas: Projeto,
19 | DEC No cias | 2º Trimestre 2017

Tecnologia, Gestão, Sustentabilidade, Teoria Avançada e Computação.
As disciplinas opcionais podem ser
condicionadas nos termos do Artº
15º do Regulamento dos cursos de
segundo ciclo da FCTUC. A dissertação de mestrado desenrola-se no
terceiro semestre (12 ECTS) e no
quarto semestre (30 ECTS).

C

I

A

1. Podem candidatar-se ao acesso
ao ciclo de estudos conducente ao
grau de mestre:
a)Titulares do grau de licenciado
ou equivalente legal;

ferem as alíneas b) a d) do n.º 1
tem como efeito apenas o acesso
ao ciclo de estudos conducente ao
grau de mestre e não confere ao
seu tular a equivalência ao grau de
licenciado ou o reconhecimento
desse grau.

S

P

b) Titulares de um grau académico
superior estrangeiro conferido na
sequência de um 1º ciclo de estudos organizado de acordo com os
princípios do Processo de Bolonha
por um Estado aderente a este
Processo;

i) Desempenho de funções no sub-

c) Titulares de um grau académico
superior ob do no estrangeiro
que seja reconhecido como sa sfazendo os obje vos do grau de
licenciado pelo Conselho Cien ﬁco da FCTUC;

ii) Par cipação em projetos de inves gação cien ﬁca na área.

d) Em casos devidamente jus ﬁcados, os detentores de um currículo cien ﬁco e proﬁssional relevante para a frequência deste ciclo
de estudos e que, como tal, que
seja reconhecido pelo Conselho
Cien ﬁco da FCTUC.
2 . O reconhecimento a que se re-

sector da construção relacionado
com o projeto, a produção, a execução, a ﬁscalização e a gestão de
obras de construção com estrutura
metálica ou mista;

Mais informações: h ps://apps.uc.pt/courses/
PT/course/333

P

E

P

E

1º Ano
Unidade Curricular

MCMM
2º Ano

Unidade Curricular

ECTS

ECTS

Pontes I: Fundamentos Teóricos

6.0

Dissertação I

12.0

Projecto de Edi cios
Sustentabilidade e análise do ciclo de vida de estruturas

6.0

Dissertação II

30.0

6.0

+

+

Unidades curriculares opta vas que perfaçam 12
ECTS no 1º semestre e 30 ECTS no 2º semestre

(

MIEA

)

ECTS

Unidades curriculares opta vas que perfaçam 12
ECTS no 1º semestre e 30 ECTS no 2º semestre

(

)

ECTS

Análise e Dimensionamento ao Fogo

6.0

Análise ﬁnanceira

6.0

Organização empresarial e direito da construção
Pontes II: Projecto

Análise probabilís ca de estruturas e ﬁabilidade

6.0

Programação por objectos

6.0

Automação
Construção em Madeira
Construção virtual

6.0
6.0
6.0

Projecto Avançado de Edi cios
Projecto Avançado de Estruturas em Betão
Projecto Avançado de Estruturas em Vidro

6.0
5.0
5.0

Cultura e Língua local

2.0

6.0

Dimensionamento Sísmico

6.0

Projecto de Edi cios II
Projecto de Estru. Metálicas para Sistemas
de Energias Renováveis

6.0

Projecto de estruturas de vidro

6.0

6.0

Projecto de estruturas em alumínio e aço
inox

5.0

6.0

Projecto de estruturas em casca

6.0

Dimensionamento de Perﬁs Enformados a Frio, em
Alumínio e Aço Inox
Dimensionamento de estruturas metálicas por elementos ﬁnitos
Dimensionamento para acções acidentais: fogo,
sismo e robustez
Dinâmica computacional

6.0

Economia e empreendedorismo

2.0

Empreendedorismo e gestão de projectos

6.0

Estruturas Metálicas para Oﬀshore e Energias Renováveis
Execução de estruturas metálicas

Projecto de estruturas metálicas para sistemas de energia renováveis-B
Projecto em Estruturas de Madeira
Projecto para Acções Excepcionais e Alterações Climá cas

6.0
6.0

6.0

5.0
5.0
6.0

6.0

Projecto virtual

6.0

6.0

Projeto de Estruturas Oﬀshore

6.0

Gestão da Qualidade e Cer ﬁcação

6.0

Reabilitação e Manutenção de Edi cios

6.0

Gestão da produção

6.0

5.0

Gestão energé ca em edi cios metálicos

6.0

Reabilitação e manutenção de edi cios - B
Tecnologia do aço, soldadura, fadiga e rotura frágil

Integração de instalações mecânicas e eléctricas
em edi cios metálicos

6.0

Teoria macro e microeconómica

6.0

6.0
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M

E

A

E

MEAECS – Mestrado em Eficiência Acústica e Energética para uma Construção Sustentável
C

C

Q

A

D

: 3 Semestre(s)

C

: Luis Godinho (lgodinho@dec.uc.pt) Paulo Amado Mendes (pamendes@dec.uc.pt)
: M

ECTS: 90

O
O curso de Mestrado Avançado que
aqui se propõe pretende criar uma
oferta forma va na área da engenharia civil, vocacionada especiﬁcamente
para os edi cios, mas que é de interesse para outros ramos da engenharia. O curso proposto é vocacionado
para a transmissão de conhecimentos
avançados nos domínios especíﬁcos
da acús ca e da energia nos edi cios
e na sua envolvente. Além da sua
importância individual, estas duas
temá cas apresentam, ainda, uma
forte ligação a várias outras, designadamente às relacionadas com a reabilitação de edi cios e com a sustentabilidade da construção, temas de
grande importância reconhecida no
contexto atual. Pretende-se, com
este curso, dotar os alunos de conhecimentos teóricos avançados nos tópicos iden ﬁcados, que sejam úteis
do ponto de vista da aplicação prá ca
e que cons tuam uma mais-valia
signiﬁca va em relação ao que tradicionalmente é lecionado em cursos

de mestrado integrado. Pretende-se
ainda transmi r aos técnicos que atuam na área dos edi cios conhecimentos avançados nos tópicos do comportamento acús co/vibracional e
termo-energé co dos edi cio

C

I

A

Podem candidatar-se ao acesso ao
ciclo de estudos conducente ao grau
de mestre:
a) Titulares do grau de licenciado ou
equivalente legal em Engenharia Civil
ou área aﬁm;
b) Titulares de um grau académico
superior estrangeiro conferido na
sequência de um 1º ciclo de estudos
organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um
Estado aderente a este Processo, nas
áreas referidas na alínea a);
c) Titulares de um grau académico
superior ob do no estrangeiro que
seja reconhecido como sa sfazendo
os obje vos do grau de licenciado
pelo Conselho Cien ﬁco da FCTUC;

d) Em casos devidamente jus ﬁcados, os detentores de um currículo
cien ﬁco e proﬁssional relevante para a frequência deste ciclo de estudos
e que, como tal, que seja reconhecido pelo Conselho Cien ﬁco da
FCTUC .
2 - O reconhecimento a que se referem as alíneas b) a d) do n.º 1 tem
como efeito apenas o acesso ao ciclo
de estudos conducente ao grau de
mestre e não confere ao seu tular a
equivalência ao grau de licenciado ou
o reconhecimento desse grau.

S

P

Sendo um Mestrado de Formação
Avançada, espera-se que a maioria
dos alunos que frequentam o curso
esteja já no mercado de trabalho,
pelo que a sua perspe va não será a
de uma nova saída proﬁssional mas
sim a de valorização dos conhecimentos e a de potenciar a sua própria
compe vidade na área especíﬁca de
atuação. Nos restantes casos, é importante referir que ao terminar o
curso de Mestrado proposto com
sucesso, os estudantes adquirem
valências que lhes permi rão uma
mais fácil integração no mercado de
trabalho em áreas relacionadas
com a avaliação acús ca e projeto
acús co de edi cios e projeto térmico e auditoria energé ca de edi cios, quer na perspe va da construção nova quer da reabilitação.
Mais informações: h ps://apps.uc.pt/courses/
PT/course/6182
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C

S
P

E

MEAECS

N

A

E

Acústica e Vibrações nos Edifícios e sua Envolvente

ECT
S
6.0

Comportamento Térmico e Energético dos Edifícios

6.0

Construção e Materiais Sustentáveis

6.0

Estratégias de Reabilitação Acústica e Energética de Edifícios

6.0

Modelação Computacional

3.0

Seminário

3.0

Análise Avançada e Otimização de Sistemas Construtivos

4.5

Avaliação Experimental e Inspeção de Materiais e Sistemas

4.5

Simulação Energética e Qualidade do Ambiente Interior

4.5

Sistemas Técnicos e Energéticos em Edifícios

4.5

Dissertação - Ramo de Energia e Ambiente Interior

42.0

V

A

A

U

I
N

ECT
S

Acústica e Vibrações nos Edifícios e sua Envolvente

6.0

Comportamento Térmico e Energético dos Edifícios

6.0

Construção e Materiais Sustentáveis

6.0

Estratégias de Reabilitação Acústica e Energética de Edifícios

6.0

Modelação Computacional

3.0

Seminário

3.0

Acústica Ambiental e Urbana

4.5

Análise Avançada e Projeto Acústico de Espaços Fechados

4.5

Conceitos Avançados de Isolamento de Ruído e Vibrações

4.5

Instrumentação e Ensaios Acústicos e de Vibrações

4.5

Dissertação - Ramo Acústica e Vibrações em Ambiente Urbano

42.0
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M

R

E

MRE – Mestrado em Reabilitação de Edificios
C
A
Q

C
C
A

D

: Raimundo Mendes da Silva (raimundo@dec.uc.pt)

:
: Mestre

: 3 Semestre(s)

C

ECTS: 90

O
O curso de Mestrado proposto pretende criar uma oferta forma va na
área da reabilitação de edi cios
para engenheiros civis mas que
também é de interesse para os proﬁssionais de arquitetura e, eventualmente, para outros ramos da engenharia. O curso proposto é vocacionado para a transmissão de conhecimentos avançados nos domínios especíﬁcos dos princípios, estratégias, técnicas e dimensionamento das intervenções sobre ediﬁcado, quer nas situações de degradação precoce ou acidente, quer no
envelhecimento e degradação natural ou desajustamento funcional,
tanto nos centros urbanos an gos
como na cidade contemporânea.
Pretende-se ainda que os alunos
reforcem a sua consciência crí ca
no domínio da gestão das operações urbanís cas de reabilitação,
em termos legais, culturais e económicos e sempre sob a lógica da sustentabilidade da construção.

C

A

-

Pretende-se que, no ﬁm do curso
de mestrado, os alunos tenham adquirido conhecimentos e competências que lhe permitam:
- Observar, registar e diagnos car
anomalias em edi cios
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- Deﬁnir estratégias e técnicas de Engenharia Civil, Arquitetura ou
intervenção de reabilitação, bem área aﬁm.
como caracterizar e selecionar os
materiais adequados

S

- Dimensionar as intervenções a
realizar (quer na perspe va estrutural, quer não estrutural)

P

Sendo um Mestrado de Formação
Avançada, espera-se que a maioria
dos alunos que frequentam o curso
- Planear, programar e gerir proces- estejam já no mercado de trabalho,
pelo que a sua perspe va não será
sos de reabilitação
a de uma nova saída proﬁssional
- Dialogar – de modo qualiﬁcado mas sim a de valorização dos cocom as diferentes especialidades e
nhecimentos e a de potenciar a sua
intervenientes no processo de reaprópria compe vidade na área
bilitação de edi cios e da reabilitaespecíﬁca de atuação. Face ao exção urbana, numa perspe va mulpectável incremento da a vidade
sdisciplinar e dentro dum quadro
de reabilitação urbana, espera-se
de sustentabilidade da construção
que estes alunos venham também a
- Desenvolver competências de in- representar a aposta das empresas
ves gação e pesquisa no domínio neste domínio, com alteração da
da reabilitação.
a vidade principal atual centrada
na construção nova. Esta mudança
de paradigma exige também uma
maior qualiﬁcação dos técnicos das
autarquias, das en dades ﬁnanciaPodem candidatar-se ao ramo de doras e das seguradoras, que são
Reabilitação Estrutural de Edi cios grandes empregadores do sector.
do Curso de Mestrado em Reabilitação de Edi cios os tulares de licen- Mais informações: h ps://apps.uc.pt/courses/
ciatura em engenharia civil (Pré- PT/course/6201
Bolonha), os tulares de cursos do
primeiro ciclo em engenharia civil
(Pós-Bolonha) e os tulares de cursos mestrado integrado em engenharia civil (Pós-Bolonha); Podem
candidatar-se ao ramo de Reabilitação Não Estrutural de Edi cios os
tulares de cursos de primeiro ciclo
(licenciatura) ou equivalente em

C

I

A

P

E

MRE

1º
N
Dissertação de Mestrado em Reabilitação Estrutural I
Projeto de Reabilitação Estrutural

ECTS

N

ECTS

12.0

Dissertação de Mestrado em Reabilitação NãoEstrutural I
Projeto de Reabilitação Não Estrutural

12.0

6.0

O

+

6.0

As unidades curriculares opta vas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica

N

ECT
S

Bases para a Análise de Estruturas Existentes

3.0

Construção e Materiais Sustentáveis
Estratégias de Reabilitação Acús ca e Energé ca de Edi cios

6.0
6.0

Inspeção e Diagnós co de Edi cios
Princípios de Intervenção no Espaço Construído

3.0
3.0

Reabilitação Sísmica
Reabilitação de Edi cios An gos

3.0
6.0

Reabilitação de Estruturas An gas

6.0

Reabilitação de Estruturas de Betão Armado
Reabilitação de Fachadas e Coberturas

6.0
6.0

Gestão e Financiamento da Reabilitação
Intervenção no Património Cultural Ediﬁcado

3.0
6.0

Polí cas e Direito da Reabilitação
Reabilitação de Estruturas com Soluções Metálicas

3.0
6.0

Reabilitação de Instalações Técnicas em Edi cios

6.0

Reabilitação e Reforço de Fundações

6.0

2º
Dissertação

{

R

E

R

N

E
E

E
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M

S

I
O Mestrado em Segurança aos Incêndios
Urbanos abre nova edição em cada 2 anos.
No ano le vo 2017-18 abrirá nova edição.

MSIU – Mestrado em Segurança aos Incêndios Urbanos
C

C

Q

A

D

: 4 Semestre(s)

C

ECTS: 120

: João Paulo Rodrigues (jpaulocr@dec.uc.pt)
: Mestre
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U

C

O
O presente curso de mestrado resulta
de uma reorganização do Programa de
Pós-Graduação em Segurança Contra
Incêndios Urbanos que teve início em
Outubro de 2005 na FCTUC. Este mestrado será organizado, novamente,
pela FCTUC e pelo LNEC, en dades cujas competências cien ﬁcas e forma vas asseguram um elevado nível de
ensino. O curso pretende conferir uma
formação avançada nos diversos domínios da segurança contra incêndio e
formar especialistas capazes de efectuar uma auto-aprendizagem ao longo da
vida e de um modo auto-orientado.
Pretende-se ainda que os futuros mestres sejam capazes de planiﬁcar e gerir
tarefas de projecto especializado por
aplicação de uma engenharia de segurança ao incêndio, tornando-se deste
modo agentes de inovação e op mização de recursos.
.
O plano curricular do presente curso
reﬂecte não só as áreas fundamentais
da segurança contra incêndio, mas
também os conhecimentos mais avançados que se veriﬁcam neste domínio
do conhecimento.

P

E
1º ANO

2º ANO

I

A

1. Podem candidatar-se ao acesso ao
ciclo de estudos conducente ao grau de
mestre:
a) Titulares do grau de licenciado ou
equivalente legal em Engenharia Civil,
Engenharia Mecânica, Engenharia Electrotécnica e de Computadores, Engenharia Química, Engenharia Geológica,
Engenharia de Minas, Engenharia do
Território, Engenharia de Materiais,
Física, Matemá ca, Química, Segurança
e Higiene no Trabalho, Protecção Civil e
Geologia, com classiﬁcação mínima de
14 valores. Podem, eventualmente, ser
consideradas candidaturas com outras
habilitações e/ou média inferior a 14
valores com base em curriculum vitae
relevante na área;
b) Titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um 1º ciclo de estudos organizado de acordo com os princípios
do Processo de Bolonha por um Estado
aderente a este Processo, nas áreas
referidas na alínea a);
c) Titulares de um grau académico superior ob do no estrangeiro que seja
reconhecido como sa sfazendo os ob-

jec vos do grau de licenciado pelo Conselho Cien ﬁco da FCTUC;
d) Em casos devidamente jus ﬁcados,
os detentores de um currículo cien ﬁco
e proﬁssional relevante para a frequência deste ciclo de estudos e que, como
tal, que seja reconhecido pelo Conselho
Cien ﬁco da FCTUC.
2 - O reconhecimento a que se referem
as alíneas b) a d) do n.º 1 tem como
efeito apenas o acesso ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre e
não confere ao seu tular a equivalência ao grau de licenciado ou o reconhecimento desse grau.

S

P

O curso des na-se a técnicos das Câmaras Municipais, dos Gabinetes de
Apoio Técnico, das Companhias de Seguros, da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), Técnicos de Higiene e Segurança no Trabalho, Técnicos
de segurança, Docentes do Ensino Superior, Projec stas e técnicos das empresas de segurança contra incêndios.

Mais informações: h ps://apps.uc.pt/courses/
PT/course/464

MSIU
ECTS

N
Análise de Risco de Incêndio

6.0

Dinâmica do Fogo

6.0

Evacuação de Edifícios e Organização da Gestão da Segurança

6.0

Fundamentos de Segurança ao Incêndio em Edifícios

6.0

Sistemas, Instalações e Equipamentos de Segurança ao Incêndio

6.0

Engenharia de Segurança ao Incêndio

6.0

Projecto e Regulamentação de Segurança ao Incêndio

6.0

Segurança ao Fogo de Estruturas

6.0

Segurança ao Incêndio em Instalações Industriais

6.0

Seminário de Investigação

6.0

Dissertação
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G

S

MGESCUA – Mestrado Gestão
C

C

Q

A

D

: 3 Semestre(s)

C

C

Sustentável do Ciclo Urbano da Água

: Alfeu Sá Marques (jasm@dec.uc.pt) Nuno Eduardo Simões (nunocs@dec.uc.pt)
: Mestre

ECTS: 90

Curso em parceria com a U

O
O curso pretende criar uma oferta
forma va na área da Engenharia
Sanitária. É vocacionado para a
transmissão de conhecimentos
avançados nos domínios especíﬁcos
da hidráulica urbana e da sua ligação com a saúde pública.
Estas duas temá cas apresentam,
uma forte ligação a várias outras,
relacionadas com a operação, conservação e reabilitação das infraestruturas dos sistemas hidráulicos
urbanos, com a gestão da água e
sustentabilidade dos sistemas dos
serviços de água. Pretende-se, com
este curso, dotar os alunos de conhecimentos teóricos avançados,
que sejam úteis do ponto de vista
da sua aplicação prá ca e que constuam uma mais-valia signiﬁca va
em relação aos conteúdos tradicionalmente lecionados em cursos de
mestrado integrado. Pretende-se
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M

ainda transmi r, conhecimentos
avançados nos tópicos da modelação, da gestão, operação e manutenção de infraestruturas e equipamentos e dos processos e tecnologias de tratamento de águas.

preferencialmente a de uma nova
saída proﬁssional, mas sim a de valorização e atualização dos conhecimentos de modo a de potenciar a
própria compe vidade na sua área
especíﬁca de atuação. Face ao expectável incremento da gestão sustentável das infraestruturas do ciclo
urbano da água, resultante do proO candidato deve sa sfazer as con- jeto e construção de novos sistemas
dições mínimas exigidas no ar go de abastecimento de água e sanea17º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de mento, espera-se que a formação
24 de março, na redação atual, na destes estudantes represente uma
área de Engenharia Civil ou Enge- aposta na qualiﬁcação do capital
nharia do Ambiente ou Engenharia humano com a vidade neste setor.
Química ou Engenharia Mecânica Esta mudança de paradigma exige
uma formação con nua e avançaou outras áreas aﬁns.
da, quer dos técnicos das en dades
gestoras e empresas de serviços de
águas, quer das en dades ﬁnanciaSendo um Mestrado de Formação doras e seguradoras.
Avançada, espera-se que a maioria
dos alunos que frequentam o curso
Mais informações: h ps://apps.uc.pt/courses/
estejam já no mercado de trabalho, PT/course/6641
pelo que a sua perspe va não será

C

S

A

I

P

U

U

Á
P
1º

E

MGESCUA

(obrigatórias)

U

ECT
S

Direito da Água e do Ambiente

3.0

Ecologia e Qualidade da Água

3.0

Economia da Água

3.0

Hidrologia Urbana

3.0

Inves gação Operacional em Recurso Hídricos

3.0

Processos de Tratamento de Água

3.0

Processos de Tratamento de Águas Residuais

3.0

Sistemas de Abastecimento de Água

3.0

Sistemas de Drenagem de Água

3.0

Sist. de Informação Geográﬁca Aplicados ao Ciclo Urbano da Água

3.0

Seminário

3.0

E

S

P

U

H
ECTS

Eﬁciência Energé ca em Sistemas de
Abastecimento de Água
Gestão Operacional de Sistemas de
Abastecimento de Água
Gestão Operacional de Sistemas de
Drenagem de Água

U
ECTS

U

3.0

Eﬁciência Energé ca em Sistemas de
Abastecimento de Água

3.0

3.0

Gestão Operacional de Sistemas de
Abastecimento de Água

3.0
3.0

Gestão Sustentável da Água

3.0

Gestão Operacional de Sistemas de
Drenagem de Água
Gestão Sustentável da Água

Gestão de Cheias em Meio Urbano

3.0

Gestão de Cheias em Meio Urbano

3.0

Projeto de Redes Hidráulicas Prediais

3.0

Projeto de Redes Hidráulicas Prediais

3.0

3.0

O
U

+
ECTS

Ecossistemas Aquá cos

3.0

Eﬁciência Hídrica

3.0

Hidro-Energia

3.0

Manutenção de Equipamentos Electromecânicos

3.0

Modelação de Processos de Tratamento

3.0

Obras Especiais de Saneamento Básico

3.0

Reabilitação de Infraestruturas Hidráulicas

3.0

Regulação do Setor da Água

3.0

Reu lização de Águas

3.0

3.0

2º
D

H
U

E
S
P
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M

S

E

MMSEG – Mestrado em Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica
C

C

Q

A

D

: 3 Semestre(s)

C

: Jorge Almeida e Sousa (jas@dec.uc.pt)
: Mestre

ECTS: 90

Curso em parceria com a U

O
O ciclo de estudos proposto pretende criar uma oferta forma va avançada na área da especialização da
Geotecnia para Eng. Civis, Eng. Geólogos e Eng. de Minas, respondendo
a uma lacuna forma va do mercado
português, já que mestrados de
formação avançada nesta área não
existem, e às grandes necessidades
de países de expressão portuguesa,
onde a demanda e a exigência do
mercado geotécnico são grandes.
Deﬁnindo-se como um projeto de
excelência ao nível do 2º ciclo de
Bolonha, o ciclo de estudos proposto é vocacionado para a transmissão de conhecimentos avançados
nos domínios especíﬁcos da Geotecnia, pretendendo que os estudantes adquiram uma sólida formação de base e competências diversas nessa área, ganhando, aqueles
que ainda não estejam inseridos,
uma importante vantagem compeva para a inserção no mercado
de trabalho, nacional e internacional, e, os outros, valorizando os
seus conhecimentos e potenciando
a sua própria compe vidade na
área especíﬁca de atuação.

P

C

I

A

P

Sendo um Mestrado de Formação
Avançada, espera-se que muitos
• Titulares do grau de licenciado ou dos estudantes que frequentem o
equivalente legal em Engenharia ciclo de estudos estejam já no merCivil, Engenharia Geológica, Enge- cado de trabalho, pelo que a sua
nharia de Minas ou áreas aﬁns
perspe va não será a de uma nova
• Titulares de um grau académico saída proﬁssional mas sim a de vasuperior estrangeiro conferido na lorização dos conhecimentos e a de
sequência de um 1.º ciclo de estu- potenciar a sua própria compe vidos em área adequada (em Enge- dade na área especíﬁca de atuação.
nharia Civil, Engenharia Geológica, Para os restantes estudantes, espeEngenharia de Minas ou áreas aﬁns) ra-se que ao terminarem o ciclo de
organizado de acordo com o Pro- estudos proposto com sucesso, adcesso de Bolonha por um Estado quiram valências que lhes permitam
uma mais fácil integração no mercaaderente a este Processo.
do de trabalho, nacional e internaci• Titulares de um grau académico
onal, em domínios relacionados
superior estrangeiro em área adecom a Geotecnia.
quada (em Engenharia Civil, Engenharia Geológica, Engenharia de
Minas ou áreas aﬁns) que seja reconhecido como sa sfazendo os objevos do grau de licenciado pelo ór- Mais informações: h ps://apps.uc.pt/courses/
gão cien ﬁco estatutariamente PT/course/7041
competente;
Podem candidatar-se ao Mestrado:

• Detentores de um currículo escolar, cien ﬁco ou proﬁssional que
seja reconhecido como atestando
capacidade para realização deste
ciclo de estudos pelo órgão cien ﬁco estatutariamente competente.
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S

G
P

1º
U
(

E

MMSEG

ECTS
)

Mecânica dos Solos Avançada

6

Mecânica das Rochas Avançada

6

Modelação Numérica de Obras Geotécnicas

6

Dinâmica dos Solos e Engenharia Sísmica

6

Risco e Segurança em Obras Geotécnicas

6

+

S
U

30 ECTS

(

)

ECTS

Geotecnia Ambiental e Sustentabilidade

6

Estabilidade e Estabilização de Taludes

6

Obras Subterrâneas

6

Escavações Urbanas

6

Dimensionamento e Reforço de Fundações

6

Geotecnia em Obras Viárias

6

Geotecnia em Obras Hidráulicas

6

Técnicas Laboratoriais e de Campo em Geotecnia

6

Qualquer Unidade Curricular (2º ciclo) das Universidades Par cipantes

6

2º ANO

D

(30 ECTS)
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PDEC – Doutoramento em Engenharia Civil
C
Q

A

C

D

: 6 Semestre(s)

C

ECTS: 180

: Luis Lemos (llemos@dec.uc.pt)
: Doutor

sário dispor de técnicos e inves gadores cada vez mais qualiﬁcados. Em
Em conformidade com o Regulamen- úl ma análise, o Programa de Douto dos Programas de Doutoramento toramento tem por obje vo dar resda Faculdade de Ciências e Tecnolo- posta a esta necessidade .
gia da Universidade de Coimbra, o
presente programa tem o obje vo
de contribuir para a formação de
O Programa de Doutoramento em
inves gadores solidamente preparaEngenharia Civil tem 180 ECTS e uma
dos para promover o desenvolviduração de seis semestres curriculamento cien ﬁco e a inovação tecnores de trabalho. É cons tuído por
lógica no domínio da Engenharia
uma primeira parte curricular, desigCivil, não só em estabelecimentos de
nada "curso de doutoramento" nos
ensino superior e em laboratórios de
termos da alínea b) do ar go 31º do
inves gação, mas também em ins Decreto-Lei nº 74/2006, republicado
tuições públicas e em empresas, em
em 25 de Junho de 2008 com as alPortugal e no estrangeiro.
terações introduzidas pelo DecretoEm termos mais especíﬁcos, é obje - lei nº 107/2008, e por uma segunda
vo do programa é concorrer para parte des nada à elaboração de
formar recursos humanos mais qua- uma tese, nos termos da alínea a) do
liﬁcados para três setores funda- mesmo ar go.
mentais da economia portuguesa: os
O curso de doutoramento é compossetores da construção, das obras
to por dois semestres le vos com 30
públicas e dos transportes. Dada a
ECTS cada, que podem incluir um
importância que estes setores têm
número variado de unidades curricuem matéria de emprego e de rendilares opta vas, consoante a área de
mento (cada vez mais por via da exespecialização selecionada de entre
portação de serviços), é fundamenas seis disponíveis: Construções, Estal que a a vidade produ va desentruturas, Geotecnia, Hidráulica, Revolvida no seu âmbito se torne cada
cursos Hídricos e Ambiente, Mecânivez mais evoluída. Para isso é neces-

O

E
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C

ca Estrutural e Urbanismo, Transportes e Vias de Comunicação. Além das
unidades curriculares opta vas, no
primeiro ano do curso tem lugar a
unidade curricular obrigatória de
Projeto de Tese, especiﬁcamente
dirigida à preparação do trabalho de
inves gação a desenvolver nos 2.º e
3.º anos: a Tese de Doutoramento,
com 120 ECTS).

S

P
 Laboratórios de inves gação.
 Ensino superior.
 Ins tuições públicas e em em-

presas.

R

E
 Construções
 Estruturas
 Geotecnia
 Hidráulica, Recursos Hídricos e

Ambiente
 Mecânica Estrutural
 Urbanismo, Transportes
Vias de Comunicação

e

Mais informações: h ps://apps.uc.pt/courses/
PT/course/661

P

E

PDEC

C

E

(1)
Mecânica dos Materiais Avançada
Métodos Numéricos
Técnicas Experimentais
Projecto de Tese em Construções
Acús ca e Vibrações nos Edi cios e sua Envolvente
Comport/ Higrotérmico e Energ. de Edíﬁcios
Comport/ Térmico e Energé co dos Edi cios
Construção e Materiais Sustentáveis
Estratégias de Reabilitação Acús ca e Energéca de Edi cios
Gestão da produção
Polí cas e Estratégias de Sustentabilidade
Reabilitação de Edi cios An gos
Reabilitação de Fachadas e Coberturas
Reabilitação na Construção
Tecnologia de Fachadas e Coberturas

ECTS
6.0
6.0
6.0
30.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0

G
U
(1)
Mecânica dos Materiais Avançada

ECTS
6.0

Métodos Numéricos
Técnicas Experimentais

6.0
6.0

Projecto de Tese em Geotecnia
Análise de Estruturas Geotécnicas
Caracterização Geotécnica
Engenharia Sísmica Geotécnica
Mecânica das Rochas Avançadas
Melhoramento e Reforço de Maciços

30.0
6.0

M
U

6.0
6.0
6.0
6.0

E

(3)

ECTS

Projecto de Tese em Mecânica Estrutural

30.0

Análise Não Linear de Estruturas
Análise e Dimensionamento Sísmico
Análise e Dimensionamento ao Fogo

6.0
6.0
6.0

Elementos Finitos
Estabilidade

6.0
6.0

Estruturas Laminares

6.0
6.0

Metodos Numéricos Computacionais
Métodos Avançados de Dimensionamento e
Reabilitação de Estruturas de Betão
Tec. do aço, soldadura, fadiga e corrosão

2º ANO

6.0
6.0

(1)
Mecânica dos Materiais Avançada
Métodos Numéricos
Técnicas Experimentais
Projecto de Tese em Estruturas
Concepção, Dimensionamento e Reabilitação
de Estruturas
Estruturas de Madeira e Alvenaria
Análise Não-Linear e Estabilidade de Estrut.
Aplicações Estruturais de Elementos Finitos
Complementos de Materiais Estruturais
Dinâmica e Engenharia Sísmica
Op mização e Fiabilidade de Estruturas
Reabilitação de Estruturas An gas
Reabilitação de Estruturas de Betão Armado
H

,R

H

,T

.

V

6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0

A

U
(2)
Projecto de Tese em Hidráulica, Recursos
Hídricos e Ambiente
Hidrologia e Tratamento de Dados
Mecânica dos Fluidos Computacional I
Mecânica dos Fluidos Computacional II
Modelos de Decisão em Sistemas Hídricos
Seminários I
Seminários II
Técnicas Lab. Avançadas em Hidráulica
U

ECTS
6.0
6.0
6.0
30.0
6.0

ECTS
24.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0

C

(2)
Projecto de Tese em Urbanismo, Transportes e
Vias de Comunicação

ECTS
24.0

Análise de Sistemas de Transporte
Engenharia de Infra. de Transporte

6.0
6.0

Engenharia de Tráfego
Esta s ca Avançada
Pavimentos e Vias Férreas
Planea/ de Equipamentos Colec vos
Planea/ e Gestão Urbanís ca Municipal

6.0
6.0
6.0
6.0
6.0

Sist. de Apoio ao Planea/e Gestão de Território

6.0

Uc obrigatória
Uc opcional
O estudante deverá inscrever-se em unidades curriculares
optativas que perfaçam um total de:
(1) 12 ECTS no 1º semestre
(2) 36 ECTS (18 ECTS por semestre)
(3) 30 ECTS (18 ECTS no 1º semestre e 12 ECTS no 2º semestre)

Dissertação

120.0 ECTS

Plurianual
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D

E

A

PDEA – Doutoramento em Engenharia do Ambiente
C

C

Q

A

D

: 6 Semestre(s)

C

ECTS: 180

: Maria da Conceição Cunha (mccunha@dec.uc.pt)
: Doutor

O
O Programa de Doutoramento em
Engenharia do Ambiente tem o objevo de contribuir para a formação de
inves gadores solidamente preparados para promover o desenvolvimento cien ﬁco e a inovação tecnológica no domínio da Engenharia do
Ambiente, não só em estabelecimentos de ensino superior e em laboratórios de inves gação, mas também
em ins tuições públicas e em empresas, em Portugal e no estrangeiro.
Em termos mais especíﬁcos, é obje vo do programa concorrer para a
formação de recursos humanos na
área da Engenharia capazes não só
de analisarem problemas ambientais
complexos tendo em conta as suas
dimensões ecológica, social, económica e tecnológica de forma integrada, como também, e principalmente,
de conceberem soluções mais eﬁcientes e sustentáveis para esses problemas. Dadas as cada vez maiores
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exigências da sociedade nesta matéria, é fundamental que as empresas,
o Estado e até as organizações não
governamentais disponham de técnicos e inves gadores altamente qualiﬁcados. Em úl ma análise, o Programa de Doutoramento tem por obje vo dar resposta a esta necessidade .

E

C

O Programa de Doutoramento em
Engenharia do Ambiente é cons tuído por uma primeira parte curricular, designada "curso de doutoramento" nos termos da alínea b) do
ar go 31º do Decreto-Lei nº
74/2006, republicado em 25 de Junho de 2008 com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei nº
107/2008, e por uma segunda parte
des nada à elaboração de uma tese, nos termos da alínea a) do mesmo ar go.
O curso de doutoramento é composto por dois semestres le vos
com 30 ECTS cada. No primeiro semestre têm lugar cinco unidades
curriculares opta vas, para permi r

aos alunos adquirir ou aprofundar
conhecimentos relevantes na área
temá ca em que irão desenvolver a
tese. No segundo semestre têm
lugar duas unidades curriculares
obrigatórias, especiﬁcamente dirigidas à preparação do trabalho de
inves gação a desenvolver nos 2.º e
3.º anos: Metodologias de Inves gação e Projeto de Tese. No Projeto
de Tese terão lugar os trabalhos
preliminares de contextualização e
avaliação de possibilidades de desenvolvimento da área temá ca
considerada para a tese, nomeadamente a pesquisa bibliográﬁca e
infográﬁca, e a recolha e tratamento inicial de dados, quando aplicável.

S

P
 Laboratórios de inves gação.
 Ensino superior.
 Ins tuições públicas e em

empresas.
Mais informações:
PT/course/901

h ps://apps.uc.pt/courses/

P

E

PDEA

1º A

(O estudante deverá inscrever-se, no 1º semestre, em unidades curriculares optativas
que perfaçam um total de 30 ECTS)

N

ECTS

Metodologias de Inves gação

4.0

Projecto de Tese

26.0

Análise e Gestão de Riscos Naturais

6.0

Caracterização Avançada de Materiais

6.0

Cartograﬁa Hidrogeológica

6.0

Ecologia Industrial

6.0

Edi cios e Meio Ambiente

6.0

Eﬂuentes e Ambiente

6.0

Elementos de Modelação, Simulação e Op mização de Processos

6.0

Esta s ca

6.0

Gestão Energé ca e Ambiental

6.0

Hidrologia e Tratamento de Dados

6.0

Métodos Numéricos Computacionais

6.0

Modelos de Decisão em Sistemas Hídricos

6.0

Polí cas de Desenvolvimento Sustentável

6.0

Riscos Geológicos e Geotecnológicos

6.0

Sistemas Hidrominerais e Geotérmicos

6.0

Sistemas de Energias Renováveis

6.0

Tecnologias de Sistemas Dispersos

6.0

Técnicas Laboratoriais Avançadas em Hidráulica

6.0

Economia do Ambiente

6.0

Geoesta s ca

6.0

Metodologias de Apoio à Decisão

6.0

Planeamento e Avaliação Ambiental

6.0

Processos e Tecnologia de Membranas

6.0

Prospecção e Monitorização Hidrogeológica

6.0

Tópicos Avançados em Engenharia e Gestão da Qualidade

6.0

Legenda:
Uc obrigatória
Uc opcional

2º A

Tese em Engenharia do Ambiente

120.0
(ECTS)

Plurianual
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D

C

M

DCMM– Doutoramento Construção Metálica e Mista
C

C

Q

A

D

: 6 Semestre(s)

C

ECTS: 180

: Luis Simões da Silva (luisss@dec.uc.pt) e Aldina Santiago (aldina@dec.uc.pt)
: Doutor

O
A criação de um Programa de
Doutoramento em Construção
Metálica e Mista, assegurado pelo
Departamento de Engenharia Civil (DEC) da Faculdade de Ciências
e Tecnologia da Universidade de
Coimbra (FCTUC), tem por obje vo proporcionar aos doutorandos,
quer nacionais, quer internacionais, um sólido enquadramento
ins tucional, metodológico e de
formação cien ﬁca avançada em
Construção Metálica e Mista, capaz de os habilitar à realização de
trabalho cien ﬁco de primeira
qualidade e de os integrar nas
correspondentes redes internacionais de conhecimento.
O Programa de Doutoramento
enquadra-se muito estreitamente
com a inves gação atualmente
desenvolvida na Europa, num ambiente de estreita colaboração
entre centros de
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inves gação de excelência nesta
área, com a indústria e com as
organizações proﬁssionais, permindo assim proporcionar aos formandos não apenas uma formação teórica avançada e o desenvolvimento do conhecimento nesta área, mas também que esse
conhecimento possa ser potenciado por um trabalho em rede e
transferido para a indústria..

E

C

O Programa de Doutoramento
em Construção Metálica e Mista
tem 180 ECTS e uma duração de
seis semestres curriculares de
trabalho. A estrutura do Programa de Doutoramento em Construção Metálica e Mista baseia-se
num semestre curricular de formação obrigatória a que se sucede um outro semestre de formação opcional em disciplinas de
seis áreas cien ﬁcas: Projeto, Tecnologia, Gestão, Sustentabilidade,

Teoria Avançada e Computação.
As disciplinas opcionais podem
ser condicionadas nos termos do
Art.º 15.º do Regulamento dos
cursos de segundo ciclo da
FCTUC. A dissertação de Doutoramento desenrola-se nos 3.º, 4.º,
5.º e 6.º semestres (120 ECTS).

S

P

i) Desempenho de funções no
subsetor da construção relacionado com o projeto, a produção, a
execução, a ﬁscalização e a gestão de obras de construção com
estrutura metálica ou mista;
ii) Par cipação e coordenação de
projetos de inves gação cien ﬁca
na área;
iii) Docência em Ins tuições de
Ensino Superior.
Mais informações: h ps://apps.uc.pt/courses/
PT/course/601

M
P
1º ANO

E

(seleção de 12 ECTS no 1º semestre e 30 ECTS no 2º semestre)

N

ECT
S

Pontes I: Fundamentos Teóricos
Projecto de Edi cios
Sustentabilidade e análise do ciclo de vida de estruturas
Acús ca e Vibrações nos Edi cios e sua Envolvente
Comportamento Térmico e Energé co dos Edi cios
Dimensionamento Sísmico
Simulação Energé ca e Qualidade do Ambiente Interior
Tecnologia do aço, soldadura, fadiga e rotura frágil
Análise Avançada e Projeto Acús co de Espaços Fechados
Análise e Dimensionamento ao Fogo
Análise ﬁnanceira
Análise probabilís ca de estruturas e ﬁabilidade
Automação
Conceitos Avançados de Isolamento de Ruído e Vibrações
Construção em Madeira
Construção virtual
Dimensionamento de Perﬁs Enformados a Frio, em Alumínio e Aço Inox
Dimensionamento de estruturas metálicas por elementos ﬁnitos
Dimensionamento para ações acidentais: fogo, sismo e robustez
Dinâmica computacional
Empreendedorismo e gestão de projectos
Estruturas Metálicas para Oﬀshore e Energias Renováveis
Execução de estruturas metálicas
Gestão da Qualidade e Cer ﬁcação
Gestão da produção
Gestão energé ca em edi cios metálicos
Integração de instalações mecânicas e eléctricas em edi cios metálicos
Ligações
Mecânica da fractura e da fadiga
Organização empresarial e direito da construção
Pontes II: Projecto
Programação por objectos
Projecto Avançado de Edi cios
Projecto de Edi cios II
Projecto de Estruturas Metálicas para Sistemas de Energias Renováveis
Projecto de estruturas em casca
Projecto para Acções Excepcionais e Alterações Climá cas
Projecto virtual
Projeto de Estruturas Oﬀshore
Reabilitação e Manutenção de Edi cios
Sistemas Técnicos e Energé cos em Edi cios
Tecnologias Avançadas de Soldadura
Teoria macro e microeconómica
Térmica, acús ca e iluminação

6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
4.5
6.0
4.5
6.0
6.0
6.0
6.0
4.5
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
3.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
4.5
6.0
6.0
6.0

2º ANO

DCMM

Projecto de Tese

30.0

2º ano

Dissertação

90.0

Plurianual
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P

D

S

T

PDST– Plano Doutoral em Planeamento do Território
C

C

Q

A

D

: 6 Semestre(s)

C

ECTS: 180

: António Pais Antunes (antunes@dec.uc.pt)
: Doutor

Curso em parceria com a U

P

I

O
O obje vo que norteia as escolas
promotoras do PDST é o de, através
da congregação de esforços hoje dispersos por programas doutorais autónomos, desenvolver um programa
doutoral único, de grande qualidade,
capaz de ser uma referência em termos internacionais e de atrair, de
todo o mundo, estudantes de elevado potencial. Para isso, é extremamente importante o facto do programa poder contar com o apoio do
Massachuse s Ins tute of Technology (MIT), não só no presente, no âmbito do Programa MIT-Portugal, mas
também, desejavelmente, no futuro,
em consequência das fortes relações
que têm vindo a ser criadas com
aquele ins tuto.
Através do PDST, vai ser possível assegurar, de modo mais eﬁciente do
que através dos programas autónomos existentes, a formação de invesgadores solidamente preparados
para promover o desenvolvimento
cien ﬁco e a inovação tecnológica na
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S

T

área dos Sistemas de Transportes –
não só em estabelecimentos de ensino superior e em laboratórios de
inves gação, mas também em empresas e ins tuições públicas – e, por
isso, capacitados para encontrar soluções de transporte mais sustentáveis, técnica, social e ambientalmente, para dar resposta às necessidades
de mobilidade de famílias e empresas.) .

E

C

O Programa Doutoral em Sistemas
de Transportes (PDST) integra uma
parte escolar — curso de doutoramento — com 60 ECTS e a elaboração de uma tese de doutoramento
com 120 ECTS. A parte escolar compreende duas unidades curriculares
obrigatórias (Metodologias de Inves gação e Projeto de Tese em
Sistemas de Transportes) e quatro
unidades opta vas. Pelo menos
duas das unidades opta vas têm de
ser escolhidas entre as indicadas
explicitamente no Plano de Estudos
como “Opta vas”. As restantes po-

dem ser escolhidas de entre quaisquer outras unidades curriculares
de doutoramento das universidades
a que pertencem as escolas do
PDST ou de escolas com que elas
tenham protocolos de colaboração
ao nível do doutoramento. A escolha tem de ter o acordo da Comissão Cien ﬁca do programa.

S

P

 Carreira docente do ensino

superior,
 cargos superiores em organis-

mos da administração pública
e em empresas da área dos
sistemas de transportes.
Mais informações:
PT/course/2041

h ps://apps.uc.pt/courses/

P

E

PDST

1º ANO
R
: O estudante deverá inscrever-se em unidades curriculares optativas que perfaçam um total de 24 ECTS
(12 ECTS por semestre)

ECTS
Metodologias de Investigação

6.0

Projecto de Tese em Sistemas de Transportes

30.0

Dinâmicas Espaciais Contemporâneas

6.0

Gestão de Tráfego Rodoviário

6.0

Modelação da Procura de Transportes

6.0

Optimização de Infra-Estruturas e Operações de Transporte

6.0

Riscos e Decisão

6.0

Engenharia de Infra-Estruturas Rodoviárias e Aeroportuárias

6.0

Modelos de Negócio e Contratos

6.0

Políticas e Instituições de Transportes

6.0

Projecto e Conservação da Infra-Estrutura Ferroviária

6.0

Simulação de Sistemas Uso-de-Solos/Transportes

6.0

2º A

Tese de Doutoramento em Sistemas de Transportes

120.0 (ECTS)

Plurianual
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D

E

S

DESI– Doutoramento em Engenharia de Segurança ao Incêndio
C

C

Q

A

D

: 6 Semestre(s)

C

ECTS: 180

: João Paulo Rodrigues (jpaulocr@dec.uc.pt)
: Doutor

O
A criação de um Programa de Doutoramento em Engenharia de Segurança ao incêndio, assegurado
pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) em colaboração do
Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), tem por obje vo
proporcionar aos doutorandos,
quer nacionais, quer estrangeiros,
um sólido enquadramento ins tucional, metodológico e de formação cien ﬁca avançada em segurança contra incêndio de edi cios,
capaz de os habilitar à realização
de trabalho cien ﬁco de qualidade
e de os integrar nas redes internacionais de conhecimento. Este Programa de Doutoramento, corroborando os princípios assinalados,
cons tui uma formação avançada
ao mais alto nível subsequente ao
Mestrado em Segurança aos Incêndios Urbanos da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) realizado
em colaboração com o Laboratório
Nacional de Engenharia Civil
(LNEC). Para além desta colaboração com grande signiﬁcado, os docentes envolvidos na condução
deste programa doutoral, têm contactos em algumas das melhores
universidades do Mundo e uma
vasta experiência de trabalhos e
39 | DEC No cias | 2º Trimestre 2017

colaborações conjuntas ao nível da
par cipação em cursos e conferências. Também com as administrações e as empresas diretamente
ligadas ao sector da segurança
contra incêndios de edi cios existe
uma ampla experiência de transferência de saber não só ao nível da
elaboração de estudos avançados
e da formação, nomeadamente no
domínio da regulamentação existente na área. O Doutoramento em
Engenharia de Segurança contra
Incêndio tem uma duração mínima
de três anos. De acordo com o Regulamento de Doutoramentos da
Universidade de Coimbra, este prazo poderá prolongar-se até ao máximo de cinco anos.

C

I

A

1. Podem candidatar-se ao acesso
ao ciclo de estudos conducente ao
grau de doutor:
a) Os tulares do grau de mestre
ou equivalente legal;
b) Os tulares do grau de licenciado, detentores de um currículo
escolar ou cien ﬁco especialmente relevante que seja reconhecido
como atestando capacidade para
a realização deste ciclo de estudos
pelo Conselho Cien ﬁco da Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade de Coimbra;

c) Os detentores de um currículo
escolar, cien ﬁco ou proﬁssional
que seja reconhecido como atestando capacidade para a realização deste ciclo de estudos pelo
Conselho Cien ﬁco da Faculdade
de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
d) Sempre que seja julgado necessário, poderá o Conselho Cien ﬁco da FCTUC, sob proposta da Comissão Cien ﬁca do DEC, exigir
aos candidatos, como complemento da sua formação de base,
aprovação prévia em unidades
curriculares, além das que integram a parte escolar do curso de
doutoramento .
2 - O reconhecimento a que se
referem as alíneas b) e c) do n.º 1
tem como efeito apenas o acesso
ao ciclo de estudos conducente
ao grau de doutor e não confere
ao seu tular a equivalência ao
grau de licenciado ou mestre, ou
o seu reconhecimento.

S

P

Docentes do Ensino Superior, Inves gação, técnicos da Autoridade
Nacional para a Proteção Civil, técnicos das empresas, outras.
Mais informações: h ps://apps.uc.pt/courses/
PT/course/641

I
P

E

DESI

1º ANO

(O estudante deverá inscrever-se, no 1º semestre, em unidades curriculares optativas que
perfaçam um total de 12 ECTS. O estudante deve ainda ter em consideração que, dentro das áreas optativas, deverá realizar um mínimo de 6 ECTS na área de Metodologia da Investigação.)
U

ECTS

Dinâmica do Fogo

6.0

Engenharia de Segurança ao Incêndio em Edi cios

6.0

Fundamentos de Segurança ao Incêndio em Edi cios

6.0

Projecto de Tese

30.0

Incêndios Florestais e de Interface

6.0

Incêndios e Explosões Industriais e Impactes Ambientais

6.0

Modelação da Evacuação de Edi cios

6.0

Modelação da Evacuação e do Risco de Incêndio

6.0

Modelação do Risco de Incêndio

6.0

Métodos Avançados de Cálculo das Estruturas ao Fogo

6.0

Métodos Computacionais Avançados

6.0

Métodos Laboratoriais

6.0

Química e Física Avançada do Fogo

6.0

Sistemas Avançados de Protecção Ac va

6.0

Legenda:
Uc obrigatória
Uc opcional

2º ANO

Dissertação

120.0
(ECTS)

Plurianual

DEC No cias | 2º Trimestre 2017 | 40

P
P

D

P
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– Programa Doutoral em Planeamento do Território

C

C

Q

A

D

: 6 Semestre(s)

: António Pais Antunes (antunes@dec.uc.pt))
: Doutor

Curso em parceria com a U

O

P

proﬁssional o progresso tecnológico,
social e cultural.

C

A

Através da cooperação entre duas
escolas, a FEUP e a FCTUC, o programa de doutoramento, oferece uma
formação especializada de grande Podem candidatar-se ao acesso ao
qualidade, em Planeamento do Terri- ciclo de estudos conducente ao grau
tório, capaz de ser uma referência de doutor:
em termos internacionais e de atrair, a) Os tulares do grau de mestre
de todo o mundo, estudantes de ele- ou equivalente legal;
vado potencial.
b) Os tulares do grau de licenciaA realização do Programa Doutoral do, detentores de um currículo
em Planeamento do Território vai escolar ou cien ﬁco especialmente
permi r aos estudantes adquirir os relevante que seja reconhecido
conhecimentos, capacidades e com- como atestando capacidade para a
petências seguintes:
realização deste ciclo de estudos
(1) Conhecimento avançado das di- pelo Conselho Cien ﬁco da Faculnâmicas espaciais contemporâneas, dade de Ciências e Tecnologia da
Universidade de Coimbra;
e da teoria do planeamento;
(2) Capacidade avançada de realização de um trabalho de inves gação
original que contribua para o alargamento das fronteiras do conhecimento, respeitando as exigências
impostas pelos padrões de qualidade
e integridade académicas.

I

c) Os detentores de um currículo
escolar, cien ﬁco ou proﬁssional
que seja reconhecido como atestando capacidade para a realização
deste ciclo de estudos pelo Conselho Cien ﬁco da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.

(3) Capacidade avançada para analisar cri camente, avaliar e sinte zar 2 - O reconhecimento a que se refeideias novas e complexas.
rem as alíneas b) e c) do n.º 1 tem
(4) Competências avançadas para como efeito apenas o acesso ao ciclo
comunicar resultados cien ﬁcos aos de estudos conducente ao grau de
seus pares, à restante comunidade doutor e não confere ao seu tular a
académica e à sociedade em geral.
equivalência ao grau de licenciado
(5) Competências avançada para pro- ou mestre, ou o seu reconhecimenmover em contexto académico e/ou to.
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E

C

O Programa Doutoral em Planeamento do Território (PDPT) integra
uma parte escolar – correspondente ao curso de doutoramento (não
conferente de grau) – com 60 ECTS
e a elaboração de uma tese de doutoramento, com 120 ECTS. A parte
escolar compreende 4 unidades
curriculares obrigatórias, e 3 unidades curriculares opta vas. Pelo menos duas das unidades curriculares
opta vas têm de ser escolhidas entre as indicadas explicitamente no
plano de estudos como opta vas. A
restante pode ser escolhida de entre quaisquer outras unidades curriculares de doutoramentos das universidades a que pertencem as escolas do Programa Doutoral
em Planeamento do Território ou
de escolas com que elas tenham
protocolos de colaboração ao nível
do doutoramento. A escolha tem de
ter o acordo da Comissão Cien ﬁca
do Programa Doutoral.

S

P
 Laboratórios de inves gação.
 Ensino superior.
 Ins tuições públicas e em

empresas.
Mais informações:
PT/course/3161

h ps://apps.uc.pt/courses/

P

E

PDPT

1º A

(O estudante deverá inscrever-se em unidades curriculares optativas que perfaçam um total de 18 ECTS (6
ECTS no 1º semestre e 12 ECTS no 2º semestre). O estudante deverá ter em consideração que dentro das áreas optativas,
deverá realizar um mínimo de 12 ECTS na área de Urbanismo e Planeamento, podendo os restantes 6 ECTS ser realizados
de entre as unidades curriculares oferecidas para o ciclo de estudos ou de quaisquer outras de doutoramentos das universidades a que pertencem as escolas do Programa Doutoral em Planeamento do Território, ou de escolas com que elas tenham
protocolos de colaboração ao nível do Doutoramento. A escolha fica sujeita a aprovação da Comissão Científica do Programa
Doutoral)

N

ECTS

Dinâmicas Espaciais Contemporâneas

6.0

Teoria do Planeamento

6.0

Metodologias de Inves gação

6.0

Projeto de Tese em Planeamento do Território

24.0

Desenho Urbano

6.0

Metodologias de Apoio à Decisão

6.0

Planeamento da Habitação

6.0

Planeamento e Avaliação Ambiental

6.0

Regeneração Urbana

6.0

Sistemas de Transportes

6.0

Legenda
Uc obrigatória
Uc opcional

2º A

Tese de Doutoramento em Planeamento do Território

120.0 (ECTS)

Plurianual
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1 e 2 de junho 2017, Coimbra
h p://www.uc.pt/fctuc/dec/destaques/calendario

CoRASS 2017 - Second Int. Conference on Recent Advances in
Nonlinear Models – Design and Rehabilita on of Structures
16 a 17 de novembro 2017, Coimbra
www.dec.uc.pt/corass2017/

Workshop: Economia Circular em Geotecnia AmbientaL

Encontros Cientificos
no DEC

2º Foam@PT / 1º Foam Ibérico

29 e 30 maio de 2017 , LNEC, Portugal

14th ICUD - Int. Conf. on Urban Drainage
10 a 15 setembro 2017, Praga, Republica
Checa

h p://ima e2017.lnec.pt/

h p://www.icud2017.org

Seminário A Realidade da Reabilitação Sísmica do Parque
ediﬁcado
8 junho 2017, Lisboa, Portugal
h p://www.arquitectos.pt/?no=2020496354,153

EuroSteel 2017
13 a 15 setembro 2017, Copenhaga, Dinamarca
h p://www.eurosteel2017.dk

Noise-Con 2017 – Noise Control: Improving the Quality of Life

19th Int. Conf. on Soil Mech. and Geotechnical Engineering
17 a 22 setembro 2017, Seoul, Coreia

12 a 14 junho 2017, Grand Rapids, Michigan, USA
h p://noisecon17.inceusa.org

www.icsmge2017.org

OpenSees Days Europe – First European Conference on
OpenSees

ﬁb Congress 2018 - Be er-Smarter-Stronger

19 e 20 junho 2017, Porto, Portugal

6 a 12 Outubro 2018, Melbourn, Autrália

h p://opensees.fe.up.pt/EOSD17/

h p://ﬁbcongress2018.com

Interna onal Symposium EUROROCK 2017
21 e 22 junho 2017, Ostrava, República Checa
h p://www.eurock2017.cz

1º Seminário de Geotecnia nos Transportes "Melhoramento, reforço e reabilitação de
infraestruturas de transporte"
12 e 13 de outubro 2017, Lisboa, Portugal

8th Forum Acus cum 2017 with 173rd ASA Mee ng

mail: jose.manuel.neves@tecnico.ulisboa.pt

25 a 29 junho 2017, Boston, Massachuse s, USA

ACI Fall 2017 - Making Connec ons
15 a 19 Outubro 2017, Anaheim, USA
h ps://www.concrete.org/events/
conven ons/futureconven ons.aspx

h p://acous calsociety.org/content/acous cs-17-boston
Congress on Numerical Methods in Engineering
3 a 5 julho 2017, Valência, Espanha
h p://congress.cimne.com/cmn2017/eng/default.asp
37th IAHR World Congress, 2017
13 a 18 agosto 2017, Kuala Lumpur, Malásia
h p://www.iahrworldcongress.org
Eurodyn 2017
10 a 13 setembro 2017, Roma, Itália
h p://eurodyn2017.it

RSS2017 - ROAD SAFETY & SIMULATION INTERNATIONAL CONFERENCE
17 a 19 Outubro 2017, Del , NL
h p://rss2017.org/
XI Cong. de Construção Metálica e Mista
23 a 24 novembro 2017, iParque, Coimbra,
Portugal
www.cmm.pt/congresso11

Mantenha-se sempre atualizado, faça-se amigo do Departamento de Engenharia Civil no facebook.
Aceda à página do DEC:

Científicos

Internacional Conference IPERION CH: Intangibility Ma ers of
Tangible Heritage (IMaTTe_2017)

Outros Encontros

22 de novembro 2017, Coimbra

