PLANO DE ESTUDOS
1.º ANO
1.º Semestre

•

Computação Móvel;

•

Gestão de Redes de Serviços;

•

Segurança Informática em Redes e Sistemas;

•

Tecnologia de Bases de Dados;

•

Tecnologia de Redes de Comunicação;

•

Metodologia de Investigação Avançada;
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2.º Semestre

•

Administração e Optimização de Bases de
Dados;

•

Análise e Síntese de Algoritmos;

•

Arquitectura, Processos e Ferramentas de Sistemas de Informação;

•

Criptografia;

•

Redes Integradas de Comunicação;

•

Segurança de Software.

•

Seminários Especializados.
2.º ANO

•

Rigor

Responsabilidade

•

Compromisso,

•
•

Excelência

•

Inovação

Em Cooperação com o Instituto Superior Técnico
da Universidade de Lisboa (IS-TUL)

1.º Semestre

•

Elaboração do Projecto de Pesquisa;

•

Desenvolvimento da Investigação Orientada;

•

Estágio.
2.º Semestre

•

Desenvolvimento da Investigação Orientada;

•

Dissertação/Relatório de Estágio ou Projecto.

Informações: 934 200 824/ 934 200 663
www.acite.ao

Sede: Avenida Quenguela Norte, S/N, adjacente
a Cidade do Kilamba, Município de Belas

INTRODUÇÃO
As tecnologias de comunicação e informação têm uma importância singular no curso

da humanidade, permeando toda vida das

QUADRO LEGAL

PERFIL DE SAÍDA

O curso foi acreditado pelo Decreto Executivo

Após a conclusão do curso de Mestrado, o formado deve reunir as seguintes competências:

nº 517/17 de 3 de Outubro do MESCTI e tem co-

mo objectivo a análise das temáticas relacionadas à segurança de redes e telecomunicações .

organizações.

O curso conta com um corpo docente nacional

• Implementar soluções de rede que interligam
locais e sistemas de informação utilizando redes
fixas ou móveis;

A sua utilidade não pode ser colocada em

de elevada qualidade e experiência académi-

causa em organizações públicas ou priva-

ca e profissional, mas também estrangeiro no

• Planear e configurar redes complexas incluin-

das que lidam diariamente com um grande

âmbito da parceria com o Instituto Superior Téc-

do tecnologias de redes sem fios;

volume de informação, sendo imprescindí-

nico da Universidade de Lisboa, uma instituição

vel a sua segurança, uma vez que tem sido

portuguesa de grande prestígio e reputação in-

crescente o aumento dos riscos e vulnerabi-

ternacional no ensino e investigação na área

lidades,

das Engenharias e Tecnologias.

quer

ao

nível

dos

softwares,

hardwares, quer ainda ao nível humano.
PERFIL DE ENTRADA
O Mestrado em Engenharia de Segurança
de Redes de Comunicação tem como dife-

• Gerir infraestruturas de comunicações de forma segura, garantindo o seu adequado funcionamento;

• Participar em projectos de investigação, estudando novas tecnologias ou a aplicação das

tecnologias existentes à novas realidades;
Os candidatos devem apresentar como perfil de
entrada, a Licenciatura em:

• Desenvolver, configurar e administrar infraestruturas de suporte à sistemas multimédia;

rencial, o enfoque nas áreas de Estratégia,
Segurança e Inteligência das infraestruturas

• Engenharia Informática;

críticas de comunicações, proporcionando

• Engenharia Eletrónica;

ra armazenamento, pesquisa e manipulação de

• Engenharia de Telecomunicações;

informação geográfica e multimédia;

• Ciências da Computação;

• Desenvolver sistemas de recuperação de In-

conhecimentos teórico-práticos que permitem aos formandos, compreender os problemas e apresentar soluções que garantam a segurança da informação.

• Áreas equivalentes.

• Conceber e implementar bases de dados pa-

formação (Information Retrieval).

