METI 2015-2016
O METI vai ser alvo de uma re-estruturação curricular que tem como objectivo optimizar o serviço prestado aos alunos
através de: i) novas designações de algumas UCs, ii) ajustes nas matérias leccionadas, e iii) introdução de novas UCs
reforçando a componente lectiva na área da segurança (tal como foi levado a cabo na última re-estruturação).
As alterações que serão introduzidas são, resumidamente, as seguintes.
-

A AEP denominada “Redes Móveis, Ópticas e Multimédia” não sofre alterações.

-

A AEP denominada “Aplicações Móveis, Entre-Pares e na Nuvem” altera a sua designação para “Aplicações
Seguras Móveis, Entre-Pares e na Nuvem” reflectindo assim a maior vertente de segurança.

UC Actual
Sistemas Entre-Pares e Redes
Sobrepostas
Aplicações e Algoritmos de
Segurança

Nova UC
Segurança em Software
Sistemas de Elevada
Confiabilidade

Computação em Nuvem

Computação em Nuvem e
Virtualização

Computação Móvel

Computação Móvel e Ubíqua

Plataformas para Aplicações
Distribuídas na Internet

Desenvolvimento de
Aplicações Distribuídas

-

Nova designação
Nova UC reforça a matéria de
virtualização que é da maior
relevância para a Cloud
Computing
Nova designação estando assim
mais de acordo com a matéria
leccionada
Nova designação

A AEP denominada “Gestão das Redes, da Informação e dos Serviços” mantém a sua designação.

UC Actual
Administração e Optimização de
Bases de Dados
Extracção e Análise de Dados na
Web
Arquitectura, Processos e
Ferramentas de Sistemas de
Informação

-

Observação
Nova UC reforça vertente de
segurança.

Nova UC
Administração de Dados e
Sistemas de Informação
Processamento e
Recuperação de Informação

Engenharia e Tecnologia dos
Processos de Negócio

Observação
Nova designação
Nova designação
Nova UC foca conceitos, técnicas
e ferramentas associados à
gestão de processos de negócio
(Business Process Management,
BPM)

A AEC denominada “Liderança, Organização, Economia e Gestão” mantém a sua designação.

UC Actual
Arquitectura Organizacional de
Sistemas de Informação

Nova UC
Fundamentos de Sistemas de
Informação

Observação
Nova designação

Esta re-estruturação está planeada para entrar em funcionamento no próximo ano lectivo, i.e. em Setembro de 20152016.

