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1. FUNDAMENTAÇÃO 

 

A formação de recursos humanos na área da engenharia informática em Cabo Verde 

reveste-se de particular importância quando é conhecido o esforço que o Governo tem 

feito na modernização de todas as áreas económicas e da administração pública com 

vista a melhoria da respetiva produtividade e competitividade. Na maioria dos casos, 

esta melhoria implica reestruturações profundas apoiadas em intenso uso de meios 

informáticos. 

 

Sendo a Universidade do Mindelo uma instituição atenta às necessidades do país em 

termos de recursos humanos para acompanhar e garantir o seu desenvolvimento, 

propõe-se através deste curso de mestrado formar um número significativo de 

profissionais com formação avançada nesta área. O ensino pós-graduado constitui o 

nível mais elevado do sistema de educação superior, destinando-se a graduados 

universitários com o objectivo de lhes proporcionar uma aprendizagem especializada e 

contínua, ao longo da vida.  

 

Este curso pretende desenvolver uma série de actividades académicas que resultem 

numa prática de investigação capaz de oferecer o grau de Mestre, num momento em que 

Cabo Verde se prepara para uma Sociedade de Informação, onde a economia do 

conhecimento é determinante e, ao mesmo tempo, ferramentas teóricas e práticas que 

proporcionem a articulação de uma série de saberes necessários para iniciar, com 

sucesso, o processo de obtenção do grau científico. 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

O Curso de Mestrado em Engenharia Informática visa proporcionar uma formação 

avançada nas áreas das tecnologias de informação e da comunicação, com o objectivo 

de satisfazer quer as necessidades profissionais de especialização, quer as necessidades 

académicas de formação de docentes e investigadores.  

   

 

3. PERFIL DE ENTRADA E CONDIÇÕES DE ACESSO 

 

O Mestrado em Engenharia Informática tem por destinatários preferenciais os 

licenciados cuja atividade profissional se desenvolve nas áreas das tecnologias de 

informação e da comunicação, nomeadamente Informática de Gestão, Engenharia de 

Sistemas e Informática, Engenharia Informática, Engenharia Eletrotécnica e Eletrónica, 

Engenharia Eletrónica Industrial, Matemática e Ciências da Computação, Matemática 

Aplicada, entre outras. 

 

Serão admitidos à matrícula no curso de Mestrado em Engenharia Informática, os 

cidadãos nacionais ou estrangeiros que reúnam as condições constantes na Lei de Bases 

do Sistema Educativo (Lei n.º 54/VII/2010, publicada no Boletim Oficial n.º 17, I Série, 

de 07/05/10) e com base no Decreto-Lei nº 20/2012, de 19 de julho, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei nº 12/2015, de 24 de fevereiro, que estabelece o Regime 

Jurídico das Instituições do Ensino Superior, e no Decreto-Lei nº 22/2012, de 7 de 

agosto, que estabelece o Regime Jurídico dos Graus e Diplomas do Ensino Superior.  
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De acordo com a estrutura curricular e com as condições das instalações físicas da 

Universidade do Mindelo, o número mínimo de candidatos a admitir é de 15 (quinze) e 

o máximo de 30 (trinta). 

 

Em caso de necessidade serão observados os seguintes critérios de seleção:  

 

- Classificação final da Licenciatura;  

- Mérito da informação curricular e científica; 

- Entrevistas/provas de seleção. 

 

Para os casos não previstos, a admissão será da responsabilidade do Conselho Científico 

da Universidade do Mindelo. 

 

A frequência do curso exige que os candidatos tenham computador pessoal e com 

ligação a Internet. 

 

 

4. PERFIL DE SAÍDA 

  

O curso visa essencialmente habilitar os futuros mestres com um nível superior de 

preparação nas áreas das tecnologias de informação e comunicação, nomeadamente 

Informática de Gestão, Engenharia de Sistemas e Informática, Engenharia Informática, 

Matemática e Ciências de Computação e outras áreas afins e ainda, prepará-los para a 

prática autónoma de investigação e docência. 

 

O profissional adquirirá maior capacidade de autonomia científica e de responsabilidade 

na gestão de projetos e, aquele que optar pela docência no ensino universitário, obterá 

maturidade científica necessária para as suas atividades de docência e de investigação, 

assim como capacidade para seguir um projeto de doutoramento. 

 

 

5. CARREIRAS PROFISSIONAIS  

 

No final da sua formação o estudante estará habilitado a exercer funções nas seguintes 

áreas: 

  

- Desenvolvimento de sistemas e aplicações 

- Assessoria  

- Consultoria e Auditoria 

- Business Developer (Inovação e Empresário) 

- Arquitetura e conceção de sistemas de informação 

- Instalação, configuração e administração de redes e serviços 

- Gestor de Sistemas de Informação 

- Docente / Investigador. 
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6. ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CURSO 

 

6.1 Estrutura Curricular  

  

A Estrutura Curricular teve por objetivo procurar aumentar as possibilidades da 

formação adquirida vir a corresponder às necessidades do mercado de trabalho do país e 

de uma progressiva inserção dos profissionais da área no mundo globalizado, para além 

de proporcionar aos mestrandos as ferramentas necessárias para a investigação.   

 

O Curso de Mestrado em Engenharia Informática tem uma duração de 2 (dois) anos, 

divididos em 4 (quatro) semestres, e compreende: 

 

i) Frequência com aproveitamento da parte curricular; 

ii) Preparação, elaboração e apresentação de uma dissertação original. 

 

A parte curricular desenvolver-se-á no primeiro ano letivo (dois semestres), devendo a 

preparação e elaboração da dissertação realizar-se no decurso do ano seguinte.  

 

Além dos conteúdos curriculares apontados a seguir, o currículo do curso adota uma 

série de atividades desenvolvidas pelos alunos, igualmente importantes para a sua 

formação, tais como projetos de investigação científica, monitorias, produção técnico-

científica, atividades de extensão, participação em eventos técnico-científicos, entre 

outras.  

 

Assim, a metodologia a ser utilizada para o funcionamento do curso, assentará em:   

 

Aulas Teórico-práticas: Exposição da matéria. Apresentação dos tópicos, 

brainstorming, apresentação e explicação dos conceitos teóricos. Interligação da 

transmissão dos novos conhecimentos com a resolução de exercícios de consolidação da 

matéria teórica. 

 

Aulas Práticas e Trabalhos Práticos: Análise e simulação de casos concretos e 

resolução de exercícios práticos e seu acompanhamento. As aulas práticas terão lugar 

em ambiente próprio, em situações reais de trabalho ou em ambientes de simulação.  

 

Seminários/Palestras/Colóquios: Transmitir aos mestrandos conhecimentos teóricos e 

fundamentos necessários para uma melhor compreensão de determinadas matérias e 

aspetos do curso, bem como para uma melhor preparação de trabalhos práticos e 

científicos que serão solicitados ao longo da sua vida profissional e/ou académica. 

 

6.2 Justificação da Organização Curricular 

 

A organização curricular visa instituir um curso de mestrado pluridisciplinar, que dê 

resposta às necessidades de formação pós-graduada a este nível de engenheiros 

informáticos. Por isso abrange um conjunto de temas ligados à informática, 

imprescindíveis na formação técnico-profissional do discente. 

  

As diferentes unidades curriculares, lecionadas por doutorados e especialistas na 

matéria, proporcionarão não só os conhecimentos essenciais, como avançados, sobre 
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diferentes temas que propiciarão a formação investigacional e profissional do 

engenheiro. 

 

Por outro lado, foi elaborada em estrita observância das normas curriculares de cursos 

de mestrados da referida área. Compreende-se, pois, que a estrutura proposta é 

adequada à formação de profissionais aptos a desempenhar com eficácia e competência 

atividades ligadas ao vasto campo de atuação na engenharia informática. 

 

6.3 Obtenção do Grau de Mestre 

 

Para que seja atribuível o grau de Mestre em Engenharia Informática, o estudante 

deverá ter obtido aproveitamento em todas as unidades curriculares do plano curricular 

e ter apresentado e defendido uma dissertação com sucesso, perante um júri.  

 

6.4 Áreas Científicas e Unidades de Crédito 

 

A atribuição dos créditos segundo o Sistema Europeu de Transferência de Créditos 

(ECTS) é baseada na carga média de trabalho que o estudante médio deve desenvolver 

para concluir com êxito uma determinada unidade de aprendizagem, definida em termos 

de aquisição de uma dada competência. A Universidade do Mindelo adota, para este 

curso de mestrado, 1 ECTS equivalente a 26 (vinte e seis) horas de trabalho do 

estudante. 

 

Por outro lado, a Universidade do Mindelo centra o processo de aprendizagem no 

estudante, concedendo-lhe espaço para desenvolver a sua autonomia e responsabilidade 

de forma crescente.  

 

Com base no anteriormente exposto, o curso de Mestrado em Engenharia Informática 

possui uma única área científica e um total de 120 (cento e vinte) créditos distribuídos 

por 4 (quatro) semestres, totalizando uma carga de trabalho de 3.120 (três mil, cento e 

vinte) horas.  

 

O quadro seguinte apresenta a distribuição das ECTS. 

 

Áreas Siglas            Número de Horas Número de 

Científicas  Contacto Total Créditos 

Informática INF 310 1.560 60 

Dissertação   1.560 60 

TOTAL  310 3.120 120 

 

 

6.5 Regime de Avaliação 

 

O regime de avaliação para o curso de Mestrado em Engenharia Informática está de 

acordo com o regime em vigor na Universidade do Mindelo e consta do Regulamento 

Académico (Capítulo III – Regime Geral de Avaliação). 
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6.6 Plano de Estudos 

 

O Plano de Estudo está distribuído por 4 (quatro) semestres. Os 2 (dois) primeiros 

semestres incluem um conjunto de 5 (cinco) unidades curriculares cada, de frequência 

obrigatória e corresponde a parte letiva do curso. O terceiro e quarto semestres são para 

elaboração orientada da dissertação final.  

 

O quadro seguinte indica as unidades curriculares e as respetivas ECTS, bem como as 

horas de trabalho. 

 

Ano/ 

Sem 
UNIDADES CURRICULARES Área ECTS 

Horas 

Total 

Horas 

Contacto 

1º / 1º Engenharia de Software INF 6,0 156 30 

1º / 1º Aprendizagem Automática e Mineração de Dados INF 6,0 156 30 

1º / 1º Tecnologias Multimédia INF 6,0 156 30 

1º / 1º Computação Orientada aos Serviços INF 6,0 156 30 

1º / 1º Planeamento e Gestão de Redes INF 6,0 156 30 

1º / 2º Tecnologias Cloud e Data Center  INF 6,0 156 30 

1º / 2º Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação INF 6,0 156 30 

1º / 2º Complementos de Inteligência Artificial INF 6,0 156 30 

1º / 2º Segurança em Redes e Sistemas de Informação INF 6,0 156 30 

1º / 2º Tecnologias de Base de Dados INF 6,0 156 30 

2º Preparação, Realização e Discussão da Dissertação; 

Projeto ou 

Estágio Profissional 

INF 60,0 1.560  

TOTAL: 120,0 3.120 300 

 

  

6.7 Memórias Descritivas das Unidades Curriculares 

 

■ ENGENHARIA DE SOFTWARE 

 

Objetivos:  

 

Compreender e descrever os princípios base de desenvolvimento de sistemas, com 

aplicação específica aos processos de desenvolvimento de software, bem como os 

métodos de modelação, projeto, implementação e verificação que suportam esses 

processos de desenvolvimento; 

 

Identificar e relacionar as principais características de diferentes processos de 

desenvolvimento de software em termos de domínios de aplicação, potencialidades e 

limitações; 

 

Utilizar processos e métodos de desenvolvimento sistemáticos, disciplinados e 

quantificáveis na conceção e desenvolvimento de software; 

 

Verificar e testar os sistemas desenvolvidos tendo em conta garantir a qualidade dos 

produtos finais. 
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Síntese programática:  

 

I. Introdução à análise e desenvolvimento de sistemas. 

II. Processos de desenvolvimento de software. 

III. Análise e especificação de requisitos. 

IV. Modelação e arquitetura de software. 

V. Implementação, teste e qualidade. 

  

Referências Bibliográficas: 

 

- Stephen R. Schach, “Object-Oriented and Classical Software Engineering”, 8th 

Edition (McGraw-Hill, 2011). 

- Ian Sommerville, “Software Engineering”, 9th. Edition (Pearson - Addison-Wesley, 

2011). 

- Ricardo R. Gudwin - "Engenharia de Software: Uma Visão Prática" - 2a. Edição. 

- Sergio Guerreiro (2015). Introducão a Engenharia de Software, In Portuguese, ISBN: 

9789727227952, FCA editora de Informatica Lda, Lisbon, Portugal. 

 

  

■ APRENDIZAGEM AUTOMÁTICA E MINERAÇÃO DE DADOS 

 

Objetivos:  

 

No final da Unidade Curricular o estudante deve ser capaz de compreender e explicar o 

que são e como funcionam os principais métodos e algoritmos informáticos de extração 

automática de conhecimento útil a partir de dados, e deve ser capaz de implementar 

processos simples para realizar este tipo de tarefas. 

 

Síntese programática: 

 
Introdução – O que são e para que servem a Aprendizagem Automática e a Mineração 

de Dados 

Aprendizagem de conceitos e ordenação geral-para-específico 

Avaliação de hipóteses  

Algoritmos principais de Aprendizagem Automática 

Mineração de dados - aplicação de Aprendizagem Automática a problemas e dados 

concretos 

Modelo para um processo standard de Mineração de Dados 

Problemas principais dos processos de Mineração de Dados, e suas soluções 

 

Referências Bibliográficas: 

 

- Witten, I., Frank, E.: Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques. 

Morgan Kaufmann (2005) 

- Larose, D.: Discovering Knowledge in Data: an Introduction to data Mining. John 

Wiley & Sons (2004) 

- Weiss, S. e Indurkhya, N.: Predictive Data Mining: A Practical Guide. Morgan 

Kaufmann (1998) 
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 ■ TECNOLOGIAS MULTIMÉDIA 

 

Objetivos:  

 

Nesta Unidade Curricular pretende-se que o estudante aprenda os fundamentos sobre os 

seguintes temas: multimédia; digitalização; compressão; cor e codificação da cor; 

imagem digital; compressão de imagens digitais; som digital; vídeo digital. 

 

No final da Unidade Curricular o estudante deve ser capaz de compreender e explicar os 

fundamentos dos processos envolvidos na representação informática de elementos 

multimédia como textos, imagens, som e vídeo. 

 

Síntese programática: 

 

1 - Multimédia - Definição 

2 - Representação digital dos dados. 

3 - Técnicas de compressão de dados. 

4 - Cor e codificação da cor. 

5 - Representação digital de imagens. 

6 - Compressão de imagens digitais. 

7 - O vídeo digital - Formatos de ficheiros e compressão. 

8 - O som digital - Formatos de ficheiros e compressão. 

 

Referências Bibliográficas: 

 

- Multimédia e Tecnologias Interativas, Nuno Ribeiro, FCA -Editora de Informática, 

Lda. 

- Sebenta: Tecnologias Multimédia - Manuela Pereira, 2005. 

- Tecnologias de Compressão Multimédia, Nuno Ribeiro e José Torres, FCA -Editora 

de Informática, 2009. 

 

 

■ COMPUTAÇÃO ORIENTADA AOS SERVIÇOS 

 

Objetivos:  

 

Conhecer e compreender os conceitos inerentes à computação orientada a serviços. 

Construir e executar fluxos de trabalho, através da composição de serviços, com recurso 

às tecnologias e aos formatos padrão atuais. 

Disponibilizar e consumir recursos e serviços na Web, incluindo a anotação, a 

integração e a composição de serviços no desenvolvimento de aplicações Web. 

Compreender, e definir medidas e estratégias para os problemas de segurança, de 

consistência, de integridade e de recuperação de falhas na computação orientada a 

serviços. 

 

Síntese programática: 

 

I. Introdução à computação orientada a serviços. Breve perspetiva histórica. Motivação 

para a composição de serviços. Problemas e desafios. 

II. Revisão tecnológica e de arquiteturas, técnicas e formatos padrão. 
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III. Serviços e aplicações na Web. Processos. Algoritmos para processamento de dados 

como serviços. 

IV. Especificação e execução de workflows (fluxos de trabalho). Workflows centrados 

nos processos versus workflows centrados nos dados. Propriedades ACID e transações 

de longa duração. Recuperação de falhas e compensações. 

V. Colaboração e coreografias. Orquestração versus coreografia. Especificação de 

coreografias e planeamento. 

VI. Ontologias e Web semântica na descrição de dados e serviços. 

VII. Consistência, confiança, qualidade, reputação e segurança na composição de 

serviços. Engenharia de serviços.   

 

Referências bibliográficas: 

 

- M. P. Singh and M. N. Huhns: Service-Oriented Computing: Semantics, Processes, 

Agents.John Wiley & Sons, 2005. 

- D. Shukla and B. Schmidt: Essential Windows Workflow Foundations. Addison-

Wesley, 2006. 

- M. Havey: Essential Business Process Modeling. O"Reilly, 2005. 

 

 

■ PLANEAMENTO E GESTÃO DE REDES 

 

Objetivos:  

 

Os estudantes deverão adquirir competências no planeamento e gestão integrada de 

infraestruturas de rede, sistemas e serviços. 

O resultado da aprendizagem deverá permitir aos estudantes ter competência nos 

procedimentos de gestão de uma infraestrutura de rede, sistemas e serviços de 

comunicações, designadamente: 

 

- Especificar, como adquirir e avaliar os requisitos para o planeamento e desenho da 

infraestrutura.  

- Planear e desenhar a infraestrutura.  

- Fazer escolha criteriosa de equipamentos e sistemas de suporte, em função dos 

requisitos especificados.  

- Especificar áreas funcionais de gestão.  

- Selecionar plataformas e ferramentas de gestão adequadas. 

 

Síntese programática:   

 

i) Introdução às redes empresariais; 

ii) Metodologia de projeto de uma rede: análise de requisitos; análise de fluxos; 

componentes e serviços fundamentais; topologias de redes; 

iii) Redes IP, Endereçamento IP e Routing; 

iv) Planeamento do endereçamento e do routing interior e exterior; 

v) Qualidade de serviço e segurança, acessos seguros em redes IP; 

vi) Serviços Web: servidores e proxies; 

vii) Arquiteturas de Sistemas em redes empresariais: clustering de servidores, alta 

disponibilidade, escalabilidade e redundância; 
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viii) Gestão de Redes: áreas funcionais, arquitetura e modelo de gestão, operações de 

gestão e funcionalidades de alto nível.  

ix) A arquitetura de gestão Internet baseada no SNMP, Gestão de Redes e Serviços 

usando o SNMP: componentes fundamentais do modelo gestão, MIBs, agentes, 

gestores, proxys e sondas;  

x) Gestão integrada de redes e sistemas baseada na Web; 

xi) Avaliação de plataformas de gestão. 

 

Referências bibliográficas: 

 

- McCabe, James D.; Network analysis, architecture, and design. ISBN: 978-0-12-

370480-1  

- Oppenheimer, Priscilla; Top-down network design. ISBN: 1-58705-152-4  

- Comer, Douglas E.; Internetworking with TCP/IP. ISBN: 0-13-187671-6 

- Zeltserman, David; Practical Guide to Snmpv3 and Network Management. ISBN: 

ISBN 0-13-021453-1 

 

 

■ TECNOLOGIAS CLOUD E DATA CENTER 

 

Objetivos:  

 

No final do semestre o aluno deverá: 

a) Compreender os princípios de funcionamento e as arquiteturas de Cloud. 

b) Aplicar técnicas de modelação, desenho e desenvolvimento de sistemas Cloud. 

c) Compreender, identificar e saber aplicar corretamente os principais tipos de 

tecnologias de virtualização. 

d) Aplicar técnicas de modelação, desenho e desenvolvimento de sistemas virtualizados. 

e) Compreender e implementar sistemas que integrem balanceamento de carga. 

f) Compreender e saber descrever o que são os princípios de Software, Plataforma e 

Infraestrutura como Serviço. 

 

Síntese programática:   

 

1. Conceitos de computação em Cloud e sua evolução, arquiteturas e infraestruturas. 

2. Padrões, estratégias, oportunidades, riscos, estratégias de implementação de sistemas 

de computação em Cloud. 

3. Software-as-a-Service (SaaS), Platform-as-a-Service (PaaS), Infrastructure-as-a-

Service (IaaS). 

4. Tecnologias e ferramentas de desenvolvimento e implementação de sistemas de 

computação em Cloud. 

5. Tecnologias de rede e de armazenamento de dados. 

6. Virtualização de redes e de armazenamento de dados. 

7. Balanceadores de carga, Firewalls, VPNs e VLANs. 

8. Storage area networks. 

 

Referências bibliográficas: 

 

- Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture, Thomas Erl , Ricardo 

Puttini, Zaigham Mahmood, Prentice Hall, ISBN 0133387526, 2013 
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- Cloud Computing: Automating the Virtualized Data Center, Venkata Josyula, Malcom 

Orr, Greg Page, Cisco Press, ISBN 1587204347, 2012 

 

 

■ GESTÃO DE SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 

 

Objetivos:  

 

Aprendizagem das matérias e das práticas relevantes na gestão de uma organização 

informática. Os alunos devem ficar capacitados a entender as responsabilidades, 

desafios, práticas e competências de uma organização informática, desde as equipas, à 

gestão intermédia e até ao Diretor de Informática. 

 

Este conhecimento permite aos alunos uma compreensão global da organização 

informática onde trabalham ou podem vir a trabalhar, ou das empresas suas clientes, 

melhorando a sua capacidade de integração no mercado de trabalho e de progressão na 

carreira informática. 

 

Síntese programática: 

 

1. Introdução da Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação 

2. Caracterização das Tecnologias e Sistemas de Informação Empresariais 

3. Estrutura organizativa de uma organização informática 

4. Aplicações e tecnologias 

5. Infraestruturas 

6. Gestão Operacional 

7. Organização e responsabilidades das equipas 

8. Gestão financeira de projetos, portfólios e equipas 

9. KPIs de gestão operacional 

10. Produtividade e function points 

11. Gestão Lean de equipas 

12. Gestão Transversal 

13. Gestão da Procura e da Relação 

14. Gestão do Portfólio 

15. Arquitetura 

16. Risco 

17. Gestão de compras e fornecedores 

18. Processos e Qualidade 

19. Recursos humanos 

20. Gestão Global 

21. Plano estratégico 

22. Orçamento anual e controlo orçamental 

23. KPIs e alinhamento organizacional 

24. Comunicação interna e externa   

 

Referências bibliográficas: 

 

- Arquitetura de Sistemas de Informação: A Ferramenta de Alinhamento Negócio / 

Sistemas de Informação. A. Vasconcelos, A. Caetano, P. Sinogas, R. Mendes, J. -

Tribolet. INESC Inovação, Lisboa, Portugal. 
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- Managing IT Demand. JAMES MCKEEN, HEATHER A. SMITH, PAOLA 

GONZALEZ. Journal of Information Technology Management Volume XXIII, Number 

2, 2012. 

- Modernizing IT for a digital era. Driek Desmet, Markus Löffler, and Allen Weinberg. 

Mckinsey & Company, September 2016. 

 

 

■ COMPLEMENTOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

 

Objetivos:  

 

Compreender e descrever as principais noções subjacentes à computação baseada em 

agentes, bem como os principais tipos de modelos e arquiteturas de agentes e de 

sistemas multiagente; 

 

Abordar problemas e propor soluções tendo por base as noções de agente autónomo e de 

sistema multiagente; 

 

Concretizar soluções baseadas em agentes, sob a forma de agentes individuais ou de 

sistemas multiagente, tendo por base tecnologias e infraestruturas computacionais 

adequadas.  

 

Síntese programática:   

 

I. Introdução à computação baseada em agentes. 

II. Modelos e arquiteturas de agentes autónomos: agentes reativos, deliberativos e 

híbridos. 

III. Conceção e implementação de agentes autónomos: agentes como sistemas 

intencionais, interação com o ambiente e processos internos, cognição e emoção. 

IV. Sistemas multiagente: interação entre agentes, coordenação e raciocínio social. 

 

Referências bibliográficas: 

 

- Rolf Pfeifer, Christian Scheier, Understanding Intelligence, MIT Press, 2000. 

- Michael Wooldridge, An Introduction to Multi-Agent Systems, John Wiley & Sons, 

2002. 

- Wooldridge, Michael. An introduction to MultiAgent Systems, 2nd. Edition, John 

Wiley, 2009. 

 

 

■ SEGURANÇA EM REDES E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

Objetivos:  

 

O objetivo da cadeira de Segurança em Redes e Sistemas de Informação (SRSI) é o de 

oferecer um conjunto de conhecimentos completo relacionados com a gestão de 

segurança de informação no contexto do ambiente de sistemas de informação e redes 

digitais. Com a crescente dependência da tecnologia, a ciber-segurança encontra-se no 

topo da lista das preocupações de clientes e de empresas. 
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A necessidade de criação de elevados níveis de segurança e de relações de negócio de 

confiança, é uma prioridade para muitas organizações. 

 

Esta cadeira abrange um conjunto de tópicos de segurança que incluem a gestão da 

segurança de informação, criptografia, controlo de acesso, segurança de redes, 

segurança de aplicações, segurança de operações, segurança física, gestão de incidentes 

e planeamento de continuidade de negócio.  

 

Síntese programática: 

 

I. Introdução à Segurança de Informação 

II. Controlo de Acessos 

III. Ataques e Monitorização 

IV. Segurança das Comunicações e Contramedidas 

V. Princípios e Conceitos de Gestão de Segurança 

VI. Valor dos Bens, Políticas e Papeis 

VII. Aspetos de Segurança de Dados e Aplicações 

VIII. Código Malicioso e Ataques a Aplicações 

IX. Criptografia 

X. PKI e Aplicações Criptográficas 

XI. Gestão de Material Criptográfico 

XII. Segurança no Desenvolvimento de Aplicações Web 

XIII. Princípios de Desenho de Computadores 

XIV. Princípios de Modelos de Segurança 

XV. Gestão Administrativa 

XVI. Auditoria e Monitorização 

XVII. Planeamento de Continuidade de Negócio 

XVIII. Planeamento da Recuperação de Desastres 

XIX. Leis e Investigações 

XX. Incidentes e Ética 

XXI. Requisitos de Segurança Física   

 

Referências bibliográficas: 

 

- Andress, J. (2014). The Basics of Information Security: Understanding the 

Fundamentals of InfoSec in Theory and Practice. Syngress. 

- Kim, D., Solomon, M. (2016). Fundamentals of Information Systems Security. Jones 

& Bartlett Learning. 

- Stallings, W., & Tahiliani, M. P. (2014). Cryptography and network security: 

principles and practice. London: Pearson. 

- Gordon, A. (Ed.). (2015). Official (isc) 2 Guide to the CISSP Cbk. CRC Press. 

Stewart, J. M., Chapple, M., & Gibson, D. (2012). CISSP: Certified Information 

Systems Security Professional Study Guide. John Wiley & Sons. 
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■ TECNOLOGIAS DE BASE DE DADOS 

 

Objetivos:  

 

Esta Unidade Curricular tem como objetivos aprofundar conhecimentos adquiridos na 

unidade curricular de bases de dados, nomeadamente na linguagem Structured Query - 

Language (SQL) e na modelação de bases de dados, bem como apresentar e explorar as 

tecnologias próprias a esta área da informática. 

 

No final da Unidade Curricular o estudante deve ser capaz de: instalar e administrar 

vários sistemas de gestão de bases de dados; modelar bases de dados a partir da análise 

dos requisitos e defini-las usando SQL; Estruturar consultas complexas em SQL; tirar 

partido das várias tecnologias disponibilizadas pelos sistemas de gestão de bases de 

dados e utilizá-los com facilidade, compreendendo o que lhes serve de base; 

desenvolver rapidamente protótipos de aplicações sobre bases de dados, nomeadamente 

aplicações Web; interligar sistemas de gestão de bases de dados com aplicações 

desenvolvidas em linguagens de programação procedimentais ou orientadas a objetos. 

 

Síntese programática:   

 

1. Modelo entidade-relacionamento e modelo relacional. Arquiteturas de sistemas de 

gestão de base de dados. 

2. Armazenamento de dados.  

3. Organização dos dados em ficheiros e índices.  

4. Índices estruturados em árvore B+. 

5. Índices baseados em hashing.  

6. Linguagem de Pré-Processamento de Hipertexto (PHP) e aplicações web sobre bases 

de dados. 

7. Segurança e autorização em sistemas de gestão de bases de dados e em aplicações 

Web.  

8. Processamento de transações.  

9. Otimização de queries.  

10. Sistemas paralelos de gestão de bases de dados. 

 

Referências bibliográficas: 

 

- R. Ramakrishnan and J. Gehrke, Database Management Systems, McGraw-Hill, 3th 

Edition, 2007. 

- Feliz Gouveia, Fundamentos de Bases de Dados, FCA, 2014. 

- José Luís Pereira, Tecnologias de Bases de Dados, FCA - Editora de Informática, 3ª 

Edição. 

- T. Connoly and C. Begg, Database Systems: A Practical Approach to Design, 

Implementation, and Management, Pearson, 6th Eition, 2014. 

 

 

■ DISSERTAÇÃO DE MESTRADO / PROJETO OU ESTÁGIO 

 

Pretende-se dotar o estudante de conhecimentos, capacidades e competências no 

domínio técnico e científico da área de estudos e de acordo com as linhas de 
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investigação/aplicação definidas (entre o coordenador do mestrado, o 

orientador/coorientador e o estudante).  

 

O aluno, devidamente orientado, deverá elaborar uma dissertação original que será 

submetida a um júri nos termos da legislação em vigor. 

 

Pode também realizar um estágio de natureza profissional, objeto de um relatório final, 

que será submetido a um júri nos termos da legislação em vigor. 

 

 

7. PRINCÍPIOS GERAIS DE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO  

 

O Curso de Mestrado em Engenharia Informática é ministrado de acordo com a Lei de 

Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 54/VII/2010, publicada no Boletim Oficial n.º 17, I 

Série, de 07/05/10) e com base no Decreto-Lei nº 20/2012, de 19 de julho, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 12/2015, de 24 de fevereiro, que estabelece 

o Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior e no Decreto-Lei nº 22/2012, de 

7 de agosto, que estabelece o Regime Jurídico dos Graus e Diplomas do Ensino 

Superior.  

 

A organização e funcionamento do curso, tem como suporte o exposto nos 3 (três) 

documentos seguintes: 

 

■ Estatutos da Universidade do Mindelo  

 

Regem, entre outros aspetos: as atribuições; os objetivos; os órgãos; os serviços e as 

respetivas competências desta Instituição de ensino superior. 

 

■ Regulamento Académico da Universidade do Mindelo  

 

Contém entre outros, as normas referentes à formação inicial na Universidade para os 

níveis de Licenciatura, de Mestrado e de Doutoramento, as normas referentes às 

inscrições, a planificação das sessões, o regime das frequências, o regime geral das 

avaliações e exames finais e as normas referentes ao calendário escolar. 

 

■ Guia do Mestrado em Engenharia Informática 

 

Contém os elementos principais que regulam o Curso. 

 

 

8. RECURSOS 

 

8.1 Recursos Humanos 

 

O Departamento de Engenharia e Recursos do Mar da Universidade do Mindelo, conta 

com a colaboração de Professores Doutorados com elevado nível de experiência, 

disponibilizados pela Universidade do Mindelo e outras universidades parceiras, 

designadamente a Universidade da Beira Interior e o Instituto Superior de Engenharia 

de Coimbra que, para o efeito, se deslocarão a São Vicente para ministrar as aulas, bem 

como apoiar na orientação da elaboração da dissertação, fazer seminários e palestras. 
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8.2 Recursos Materiais 

 

A Universidade do Mindelo conta com bons recursos materiais para apoiar esta oferta 

formativa, nomeadamente Laboratórios de Informática bem equipados, com 

disponibilidade de Softwares Aplicacionais, fácil e rápido acesso à Internet, mediateca 

com biblioteca virtual incorporada em cada posto de investigação, para além da 

Biblioteca da Universidade.  

 

Dispõe ainda de uma sala de videoconferência e recurso ao Moodle, através dos quais 

oferece uma alternativa ao ensino presencial, partilhando matérias entre docentes e 

alunos localizados nas diversas ilhas de Cabo Verde ou em qualquer país da CPLP e 

algumas sessões on line ou em video streaming. 

 

8.3 Coordenação do Curso 

 

O Mestrado em Engenharia Informática será coordenado pelo Professor Doutor 

Mário Freire da Universidade da Beira Interior (Portugal), coadjuvado pelo Engenheiro 

Emanuel Spencer da Universidade do Mindelo (Cabo Verde).  

 

  

9. APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

Aprovado pelo Conselho Científico aos 28 do mês de fevereiro de 2019. 

 

Homologado pelo Reitor da Universidade do Mindelo aos 01 do mês de março de 2019. 

 

 

 

 

 

O Reitor 

 

 

 

 

Albertino Emanuel Lopes da Graça 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidade do Mindelo 

Departamento de Engenharia e Recursos do Mar 

 

 

Mestrado em Engenharia Informática  

Plano de Estudo  

18 

CURSO DE MESTRADO EM ENGENHARIA INFORMÁTICA 

ANO LETIVO 2019 – 2020 

 

CORPO DOCENTE 
 

Coordenador do Curso: Professor Doutor Mário Freire (Universidade Beira Interior) 

Co-coordenador: Mestre Emanuel Spencer (Universidade do Mindelo) 

 

1ª Unidade Curricular: Engenharia de Software 

Docente: Professor Doutor Nuno Pombo (UBI) 

Currículo Resumido: 

 

2ª Unidade Curricular: Aprendizagem Automática e Mineração de Dados 

Docente: Professor Doutor Hugo Proença (UBI) 

Currículo Resumido: 

 

3ª Unidade Curricular: Tecnologias Multimédia 

Docente: Professor Doutor Frutuoso Silva (UBI) 

Currículo Resumido: 

 

4ª Unidade Curricular: Computação Orientada aos Serviços 

Docente:  Mestre Paulo Alexandre dos Santos Silva (Uni-CV) 

Currículo Resumido: 

 

5ª Unidade Curricular: Planeamento e Gestão de Redes 

Docente: Professor Doutor Nuno Garcia (UBI) 

Currículo Resumido:  

 

6ª Unidade Curricular: Tecnologias Cloud e Data Center   

Docente: Professor Doutor Mário Freire (UBI)  

Currículo Resumido: 

 

7ª Unidade Curricular: Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação   

Docente: Mestre Emanuel Almeida Spencer (UM) 

Currículo Resumido: 

 

8ª Unidade Curricular: Complementos de Inteligência Artificial   

Docente: Professor Doutor Paulo Fazendeiro (UBI) 

Currículo Resumido: 

 

9ª Unidade Curricular: Segurança em Redes e Sistemas de Informação 

Docente: Mestre Emanuel Almeida Spencer (UM) 

Currículo Resumido: 

 

10ª Unidade Curricular: Tecnologias de Base de Dados 

Docente: Professor Doutor João Muranho (UBI) 

Currículo Resumido: 

  

 


