
  

Obter um doutoramento 

na Europa 

 

 

Programa doutoral em 
Engenharia Electrotécnica e de Computadores 

 

Faculdade de 
Ciências e 
Tecnologia 

O Programa Doutoral tem lugar no 
Campus da Caparica, Caparica, 

Portugal 



 

O Doutoramento em Engenharia Electrotécnica e de Computadores (DEEC) visa preparar especialistas 

qualificados com capacidade para a realização de atividade de investigação autónoma e de liderança 

em processos de inovação na área científica da Engenharia Electrotécnica e de Computadores, quer em 

ambiente universitário quer em ambiente empresarial. 

Este programa complementa a 
formação de base dos candidatos pelo 
aperfeiçoamento de estudos e pela 
investigação e desenvolvimento em 
áreas de conhecimento emergentes. 
Após a conclusão do ciclo de estudos, 
os candidatos ficarão aptos a liderar, 
com rigor científico e actualidade 
tecnológica e metodológica, processos 
envolvendo a análise, concepção, 
modelação, produção e operação de 
sistemas avançados e inovadores no 
domínio da Engenharia Electrotécnica 
e de Computadores. 

Em linha com as recomendações da European 
University Association, o programa cobre um 
conjunto de aspectos vulgarmente designados 
por “soft skills” / ”transferable skills” e que 
inclui competências de comunicação e escrita 
técnica, liderança e gestão de tempo e 
recursos, promoção de parcerias e trabalho 
em equipa, ética científica e direitos de 
propriedade intelectual, organização de 
eventos técnicos, empreendedorismo e 
transferência de resultados de investigação 
para o tecido sócio-económico, etc. 

Doutoramento Europeu  
É possível obter a menção  
European Doctorate se forem 
garantidas as seguintes condições: 

- Os candidatos passam pelo menos 3 
meses noutro país Europeu, numa 
instituição em colaboração com a UNL, 
durante a preparação da tese.  

- A tese obtenha  avaliações positivas de 2 
professores de outros 2 países Europeus. 

- Pelo menos um dos membros do júri de 
doutoramento (banca) deve vir doutro 
país Europeu.  

- Pelo menos uma parte da defesa da tese 
deve ser noutro idioma para além do 
português. 

 
As actividades do programa são normalmente 
em inglês. 

Colaboração internacional 
Os candidatos terão acesso a uma larga rede 
internacional de parceiros do nosso centro de 
pesquisa.  

Para além dos orientadores internos, é 
possível ter co-orientação externa. Nos 
últimos anos tivemos co-orientadores do 
Brasil, Dinamarca, França, Alemanha, Itália, 
Roménia, Eslováquia, Espanha, Suécia, Reino 
Unido e Estados Unidos. 

Redes Colaborativas Empresariais  

Formação avançada na área de Redes Colaborativas incluindo empresas 
virtuais, organizações virtuais e seus ambientes de gestação, comunidades 
virtuais profissionais, redes sociais, etc. Para além destes conhecimentos 
teóricos e modelos de referência, visa-se a aquisição de competências de 
análise, projeto e gestão de novas formas colaborativas e suas infraestruturas 
tecnológicas de suporte. 

Sistemas de Informação Industriais  

Aquisição de conhecimentos aprofundados e competências em princípios 
teóricos, técnicas de modelação, arquiteturas de referência, métodos de 
suporte à interoperabilidade, computação embutida e inteligência 
computacional, incluindo investigação e projeto na área de Sistemas de 
Informação aplicados à indústria.  

Robótica e Manufactura Integrada  

Formação avançada na área de Sistemas Robóticos e Sistemas Integrados e 
Inteligentes de Manufactura, incluindo aquisição de competências de 
investigação e projeto em sistemas avançados de automação e robótica de 
serviços. Serão ainda adquiridas capacidades de análise e concepção de 
sistemas complexos, de características distribuídas, e com propriedades / 
comportamentos emergentes.   

Controlo e Decisão 

Desenvolver competências e capacidades para elaborar modelos matemáticos, 
formular, analisar e resolver problemas complexos nas áreas científicas de 
Controlo e Decisão, incluindo optimização, estabilidade e robustez, supervisão 
de processos industriais e sistemas de apoio à decisão. 

Sistemas Computacionais e Percepcionais  

Aquisição de conhecimentos aprofundados em temas associados ao 
desenvolvimento de sistemas computacionais e percepcionais incluindo 
aspectos ligados à modelação de sistemas complexos evolutivos com 
capacidade de aprendizagem, subsistemas percepcionais (exemplo: 
processamento de imagem com técnicas de inteligência artificial) e modelos 
computacionais e tecnologias de suporte ao projeto de sistemas embutidos.  

Telecomunicações  

Conhecimentos aprofundados e competências de investigação em sistemas de 
Telecomunicações, incluindo arquiteturas e modelos de referência, redes, 
protocolos, comunicações sem fios, redes estruturadas, ad-hoc e mistas. 

Processamento de Sinais  

Modelação e análise de sinais (análise espectral, modelos lineares ARMA, 
distribuições tempo-frequência, etc.), bem como a sua aplicação em áreas 
inovadoras (exemplo: área de aplicações biomédicas).  

Energia 

Conhecimentos a nível avançado e desenvolver capacidades de investigação e 
projeto na área da Energia Eléctrica, incluindo fontes tradicionais e alternativas 
(sustentáveis), e abarcando aspectos de produção, transporte, gestão e 
optimização.  

Electrónica  

Formação avançada na área de Electrónica e do projeto de circuitos integrados, 
incluindo competências de investigação e desenvolvimento nesta área. São 
abrangidas as áreas mais importantes do ponto de vista industrial, 
nomeadamente o projeto de circuitos de rádio frequência e de banda de base 
em tecnologias CMOS avançadas de escala nanométrica. 

Actualmente o programa doutoral conta com cerca de 100 

doutorandos de 13 países, 7 dos quais oriundos dos PALOP. 



 

nacionais e europeus. Isso foi essencial na minha carreira acadêmica 

como Professor Titular na universidade na qual atuo no Brasil. Sem 

dúvida um Programa de Excelência!” 

Recebi recentemente o “Student Best Paper Award” numa importante 

conferência da minha área de investigação, sendo motivador e 

perceptível o meu desenvolvimento profissional. Hoje, na reta final do 

doutoramento, tenho a certeza que fiz a escolha certa e estou 

agradecida por terem-me proporcionado uma vivência tão rica e ter 

contribuído imenso para o meu desenvolvimento humano e profissional.” 

através do corpo docente qualificado, atmosfera dinâmica e 

excelentes recursos tecnológicos. Inúmeras oportunidades de 

integração em projetos tecnológicos e participação de 

conferências internacionais são disponibilizadas aos estudantes, 

assim como infraestrutura científica para impulsionar os 

interesses individuais durante a investigação. Deste modo, o 

programa doutoral proporciona ao estudante a capacidade de 

conduzir a investigação de forma autónoma e de excelência.” 

Testemunhos … 

Custos estimados (2016-2017) 
   Gama baixa/Gama alta 
Alojamento  150€/500€ 
Alimentação  150€/300€ 
Comunicações  10€ 
Lavandaria  10€/30€ 
Total mensal  320€/840€ 
 
Taxas académicas: 2750€/ano (estudante a tempo integral) 

O Programa Doutoral em Engenharia Electrotécnica e 
Computadores tem uma duração típica de 4 anos, incluindo 
um conjunto de unidades curriculares a que correspondem 
60 ECTS (1 ano) seguidas de uma componente de 
investigação a que correspondem 180 ECTS e que inclui a 
elaboração da Tese de Doutoramento (até 3 anos 
assumindo dedicação integral) 
 

Estrutura curricular 

O Doutoramento estabelece como objectivos principais garantir que um aluno ao qual seja atribuído o grau de Doutor em 
Engenharia Electrotécnica e de Computadores satisfaz os requisitos de: 

- Capacidade de compreensão sistemática da sua área de especialidade. 
- Competências, aptidões e domínio dos métodos de investigação associados à engenharia. 
- Capacidade para conceber, projetar, adaptar e realizar investigação significativa, de forma autónoma ou integrado em 

equipa, respeitando as exigências impostas pelos padrões de qualidade, rigor e integridade académicas. 
- Realização de um conjunto significativo de trabalhos de investigação original, contribuindo para o alargamento das 

fronteiras do conhecimento, confirmado através de publicações internacionais com comités de seleção. 
- Capacidade de analisar criticamente, avaliar e sintetizar ideias novas e complexas num contexto de rápidas mudanças 

tecnológicas e sócio-organizacionais. 
- Capacidade de comunicar com os seus pares, a restante comunidade académica e a sociedade em geral, a nível 

nacional e internacional, sobre a sua área de especialidade. 
- Capacidade de promover, no contexto académico e profissional, o progresso tecnológico e sócio-económico e cultural 

no âmbito duma sociedade baseada no conhecimento e na colaboração. 

Bruno Mozzaquatro, Brasil - Estudante 

doutoramento 

“O programa doutoral Engenharia 

Electrotécnica e de Computadores da 

Universidade Nova de Lisboa assume um 

papel importante na formação 

académica e profissional dos estudantes 

 

 

Thais Baldissera, Brasil - Estudante doutoramento 

“Desde o primeiro contato com os responsáveis 

pelo Curso, percebi o ambiente ético e profissional, 

cujas propostas atendiam perfeitamente ao que eu 

procurava: excelência na estrutura organizacional, 

universidade séria e com destaque internacional e 

corpo docente de alta qualidade. 

Ricardo Rabelo, Brasil – Professor Titular na 

Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil 

“O Programa propiciou-me uma formação muito 

ampla, cada vez mais necessária no mundo 

profissional, com disciplinas de sólida formação, 

qualidade de orientação, experimentação prática, 

trabalho em grupo e participação em projetos 

  

 

Objectivos do Programa Doutoral 

Conferência doutoral 

aquisição de competências cientificas e sociais. Esta conferência é co-patrocinada pela IFIP, pelo SOCOLNET e pelo IEEE Industrial 

Electronics Society atraindo normalmente submissões de 22 a 25 países com cerca de 80 a 100 participantes. As suas atas são 

publicadas pela Springer e indexados no ISI Web of Science,  no SCOPUS e no DBLP. 

O Programa Doutoral organiza anualmente a conferência Advanced Doctoral Conference on Computing, 

Electrical and Industrial Systems (DoCEIS) – 8ª edição em 2017 - com um grande envolvimento dos alunos 

de doutoramento em todas as fases da sua organização proporcionando-lhes uma excelente forma de 

 

  

  

 

José Gonçalves, Angola – Estudante doutoramento  

“Sempre tive o desejo de me tornar num investigador e 

Professor de qualidade na área de produção de energia 

elétrica (energias renováveis) e electrónica de 

potência.  Posto isto, sem duvida que o plano curricular 

em Engenharia Eletrotécnica e Computadores da FCT-

UNL me ofereceu uma ótima oportunidade. Este curso  

 

 

apresenta várias qualidades como o elevado grau de competência dos 

professores, a ótima interação entre professores e alunos e também um alto 

desempenho a nível profissional e pessoal. Com esta formação tenho muito 

que contribuir para o desenvolvimento do meu país, Angola.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabia que? 

Para mais informações e para  
efectuar a sua candidatura visite: 

http://sites.fct.unl.pt/pdeec 
ou contacte o Coordenador do Programa Doutoral 

Prof. Luis M. Camarinha-Matos – lcm@fct.unl.pt 

Candidate-se já! 

 

De acordo com o 

World Economic Forum 

Portugal é o 7º país mais 

hospitaleiro do Mundo 

(4º Europeu)?  

 

 

De acordo com o 

Science Daily, Lisboa é 

uma das cidades com 

um clima mais 

agradável do 

Mundo? 

 

O Campus da NOVA 

está situado a 5 km da praia  

da Costa da Caparica “a mais 

consistente zona de surf da 

area de Lisboa” de acordo 

com o magicseaweed? 

  

O Campus da 

NOVA está a 10Km 

de distância do 

centro de 

Lisboa? 

 

 

 

O corpo docente do 

Programa Doutoral está 

envolvido num grande 

número de projetos de 

investigação internacionais 

nos quais os alunos de 

doutoramento podem ser 

integrados? 

 

 

O Programa Doutoral 

apoia os seus alunos na 

aprendizagem da língua 

inglesa, essencial para a 

actividade científica dos 

nossos dias?  

 

 

Na Universidade 

NOVA de Lisboa 

pode obter um 

certificado de 

Doutoramento 

Europeu? 

 

A Universidade NOVA 

de Lisboa está no Top 50 

(13ª Europeia) das 

Universidades com menos 

de 50 anos de idade (2016-

2017 QS ranking)? 

 

 

O Português é a 

língua mais falada no 

Hemisfério Sul  

(6ª a nível Mundial)? 

http://sites.fct.unl.pt/pdeec

