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NOVIDADES 

“…the eighth edition are organized into five parts: Part 1, The 
process, presents a variety of different views of software process, 
considering all important process models and addressing the 
debate between prescriptive and agile process philosophies. Part 
2, Modeling, presents analysis and design methods with an 
emphasis on object-oriented techniques and UML modeling. Part 
3, Quality Management presents the concepts, procedures, 
techniques, and methods that enable a software team to assess 
software quality, review software engineering work products, 
conduct SQA procedures, and apply an effective testing strategy 
and tactics. Part 4, Managing Software Projects, presents topics 
that are relevant to those who plan, manage, and control a 
software development project. Part 5, Advanced topics, considers 
software process improvement and software engineering trends.” 
 
 
 

“The text includes thorough overviews of programming conceps, 
system analysis, and design, principles of software engineering 
development and support processes, methodologies, and product 
management." 
“The revised and updated third edition includes all-new sections 
on Scrum and HTML-Script-SQL Design, as well as expanded 
discussions of User-Interface Design, Flow  of Interactions, 
Cognitive Models, and other UI design issues…" 
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Esta edição contém legislação que “regula o estabelecimento e 
exploração das instalações elétricas de utilização de energia 
elétrica de baixa tensão, bem como as instalações coletivas de 
edifícios e entradas, que obedecem a regras técnicas específicas.” 

“Brochura bilingue (português e inglês) contendo informação 
estatística de síntese sobre Portugal organizada em quatro áreas: o 
território, as pessoas, a atividade económica e o estado”. 

TESES DE DOUTORAMENTO 

“A Robótica é uma área em expansão, contribuindo para o aumento da precisão e 
exatidão dos procedimentos cirúrgicos, além de produzir resultados mais 
confortáveis e reprodutíveis, minimizando a invasividade, reduzindo as 
complicações e melhorando a segurança dos pacientes, comparativamente com as 
técnicas convencionais. A navegação dentro da sala de operações é primordial 
para o sucesso dos sistemas robóticos. Neste contexto é proposto um novo sistema 
de navegação, usado na malha de controlo, de um sistema robótico co-
manipulado, desenvolvido para auxiliar os cirurgiões ortopédicos. Embora possa 
ter outras aplicações, o sistema foi desenvolvido para realizar um furo na cabeça 
do fémur, necessário ao implante do fio guia na cirurgia de substituição parcial da 
anca. Durante a cirurgia, a posição e orientação do osso é obtida através de um 
processo de registo entre as imagens de US adquiridas em tempo real e o modelo 
CT do fémur, previamente carregado no pré-operatório. Contrariamente aos 
sistemas cirúrgicos atuais, não usa nenhum tipo de implante no osso para localizar 
o fémur, mas sim marcadores passivos colocados na sonda do robô, e um sistema 
de medição óptico para medir as suas posições 3D. Os testes experimentais de 
validação foram realizados num phantom de um fémur humano.” 
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