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“NOVIDADES 

“ Este livro é uma introdução aos conceitos fundamentais 
necessários para projetar, usar e implementar sistemas de banco 
de dados. Nossa apresentação enfatiza os fundamentos da 
modelagem e do projeto de banco de dados, as linguagens e os 
modelos fornecidos pelos sistemas de gerenciamento de banco de 
dados e as técnicas de implementação do sistema de banco de 
dados.” 

A publicação, dedicada ao ensino da Biblioteconomia arquivo e 
documentação, analisa a oferta formativa existente em Portugal, a 
evolução global do ensino desta área científica e os seus ciclos de 
estudo. Por fim, são apresentados dados sobre a oferta formativa 
e empregabilidade. 

A publicação, dedicada ao ensino da Ciência política e cidadania, 
analisa a oferta formativa existente em Portugal, a evolução global 
do ensino desta área científica e os seus ciclos de estudo. Por fim, 
são apresentados dados sobre a oferta formativa e 
empregabilidade. 
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NOVIDADES 

A publicação, dedicada ao ensino da Contabilidade e fiscalidade, 
analisa a oferta formativa existente em Portugal, a evolução global 
do ensino desta área científica e os seus ciclos de estudo. Por fim, 
são apresentados dados sobre a oferta formativa e 
empregabilidade. 

A publicação, dedicada ao ensino do Desporto, analisa a oferta 
formativa existente em Portugal, a evolução global do ensino desta 
área científica e os seus ciclos de estudo. Por fim, são apresentados 
dados sobre a oferta formativa e empregabilidade. 

A publicação, dedicada ao ensino do Direito, analisa a oferta 
formativa existente em Portugal, a evolução global do ensino desta 
área científica e os seus ciclos de estudo. Por fim, são apresentados 
dados sobre a oferta formativa e empregabilidade. 

A publicação, dedicada ao ensino da Economia, analisa a oferta 
formativa existente em Portugal, a evolução global do ensino desta 
área científica e os seus ciclos de estudo. Por fim, são apresentados 
dados sobre a oferta formativa e empregabilidade. 
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NOVIDADES 

A publicação, dedicada ao ensino das Finanças, banca e seguros, 
analisa a oferta formativa existente em Portugal, a evolução global 
do ensino desta área científica e os seus ciclos de estudo. Por fim, 
são apresentados dados sobre a oferta formativa e 
empregabilidade. 

A publicação, dedicada ao ensino da História e Arqueologia, analisa 
a oferta formativa existente em Portugal, a evolução global do 
ensino desta área científica e os seus ciclos de estudo. Por fim, são 
apresentados dados sobre a oferta formativa e empregabilidade. 

A publicação, dedicada ao ensino da Hotelaria, turismo e lazer, 
analisa a oferta formativa existente em Portugal, a evolução global 
do ensino desta área científica e os seus ciclos de estudo. Por fim, 
são apresentados dados sobre a oferta formativa e 
empregabilidade. 

A publicação, dedicada ao ensino do Jornalismo e reportagem, 
analisa a oferta formativa existente em Portugal, a evolução global 
do ensino desta área científica e os seus ciclos de estudo. Por fim, 
são apresentados dados sobre a oferta formativa e 
empregabilidade. 
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GOODMAN, Elizabeth; KUNIAVSKY, Mike; MOED, Andrea - Observing the user experience: a 
practitioner's guide to user research. 2nd ed. Amsterdam: Elsevier, cop. 2012. XIII, 585 p. ISBN 
978-0-12-384869-7 

 

 

 

 

 

NOVIDADES 

A publicação, dedicada ao ensino do Marketing e Publicidade, 
analisa a oferta formativa existente em Portugal, a evolução global 
do ensino desta área científica e os seus ciclos de estudo. Por fim, 
são apresentados dados sobre a oferta formativa e 
empregabilidade. 

A publicação, dedicada ao ensino da Química, analisa a oferta 
formativa existente em Portugal, a evolução global do ensino desta 
área científica e os seus ciclos de estudo. Por fim, são apresentados 
dados sobre a oferta formativa e empregabilidade. 

“Filled with real-world experience and wealth of practical 
information, this book helps designers and developers see through 
the eyes of their users.” 
“Explains how to create usable products that are still original and 
creative.” 
“Provides a real-world perspective on research, with tips on 
conducting user research inexpensively and quickly, and on 
persuasively presenting the results.” 
“Gives readers the tools and confidence to get started fast, while 
introducing more advanced questions and techniques.” 



 
                                                    Nº 5 / Junho/Julho 2016      ISSN: 2182-5947               
 

    5 
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2016. 560 p. ISBN 978-989-51-4905-6 

 

 

 

PERIS-ORTIZ, Marta, ed. lit. - Multiple helix ecosystems for sustainable competitiveness. New 
York: Springer, cop. 2016. XI, 187 p. ISBN 978-3-319-29675-3 

 

 

YOUNG, Trevor L. - Successful project management. 4th ed. London: Kogan Page, cop. 2013. 
IX, 218 p. ISBN 978-0-7494-6720-3 

 

 

NOVIDADES 

“Esta obra procura compreender até que ponto as práticas 
alimentares dos imigrantes do distrito de Castelo Branco estão 
ancoradas nos seus elementos identitários e de pertença ou, pelo 
contrário se deslocam desses elementos, para se encaixarem e 
interpenetrarem na cultura alimentar do país de acolhimento.” 
“Aprofundam-se as questões da saúde pela alimentação e 
problematiza-se o discurso normativo que a circunscreve. 
Investiga-se a comida como elemento básico no intercâmbio 
cultural e no estabelecimento e manutenção da sociabilidade. 
Reflete-se sobre a alimentação como um conjunto de elementos 
em interação com hábitos e a identidade de um grupo cultural.” 

“This book discusses the main issues, challenges, opportunities, 
and trends involving the interactions between academic, industry, 
government and society, it aims to explore how these interactions 
enhance the ways in which companies deliver products and 
services in order to achieve sustainable competitiveness in the 
marketplace”. 

“It is now well established that change can only happen effectively 
through the use of the skills of project management. The tools and 
processes that are well proven in engineering projects have been 
shown to be extremely useful in all types of business and all types 
of projects. Here we will explore the steps you can take to 
significantly raise the probability of success with your projects.” 
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ALVES, André Amaral Dâmaso Rodrigues - Do more with less-A framework for e-government. 
Castelo Branco: Instituto Politécnico, Escola Superior de Tecnologia, 2016. XV, 94 p. - 
Dissertação apresentada com vista à obtenção do grau de Mestre, em Desenvolvimento de 
Software e Sistemas Interativos, Instituto Politécnico, Escola Superior de Tecnologia, Castelo 
Branco, 2016. Acessível em: http://hdl.handle.net/10400.11/5291 

 

 

 

 

 

 

COSTA, Inês Daniela Silvares da - Sistema de informação para suporte ao processo da 
mobilidade internacional - programa ERASMUS+. Castelo Branco: Instituto Politécnico de 
Castelo Branco, Escola Superior de Tecnologia, 2016. XXIII, 138 p.. - Dissertação apresentada 
com vista à obtenção do grau de Mestre em Desenvolvimento de Software e Sistemas 
Interactivos, Instituto Politécnico, Escola Superior de Tecnologia, Castelo Branco, 2016. – 
Acessível em: http://hdl.handle.net/10400.11/5255 

 

         

 

 

 

TESES DE MESTRADO 

“O principal objetivo deste trabalho é cumprir o que o próprio 
conteúdo do título diz, fazer muito com pouco, ou seja, significa 
projetar uma estrutura que vai agregar os sistemas de informação de 
diferentes centros sociais para os idosos.” “Quase todas as instituições 
utilizam diferentes sistemas de tecnologia da informação para a 
gestão, contabilidade e para outras funcionalidades. Por outro lado, os 
funcionários dessas instituições têm diferentes origens e experiências 
e, normalmente, eles não estão motivados com a tecnologia. Em 
situações como estas em que é frequente, eles necessitarem de 
comunicar através de um número diversificado de formulários e 
documentos trocados.” 
“O protótipo proposto será uma ferramenta que irá servir o processo 
de comunicação entre os centros sociais para idosos e a instituição de 
segurança social em termos de usabilidade.” 

“O programa ERASMUS+ é um programa comunitário que permite 
aos alunos e docentes efetuarem uma mobilidade internacional para 
estudar/lecionar respetivamente.” 
“ O processo de candidatura atual compreende o preenchimento de 
formulários complexos que são realizados em suporte papel, 
suscitando muitas vezes problemas e dificuldades acrescidas.” 
“Com o intuito de colmatar a limitação encontrada surge o 
Mobilidade Internacional Programa ERASMUS+ (MIPE+), um sistema 
de informação que permite guiar o aluno e docente no processo de 
candidatura ao mesmo que auxilia o Respnsável Mobilidade 
Internacional (RMI) na consulta e gestão.” 
“O MIPE+ baseia-se numa aplicação web com uma base de dados 
relacional de suporte, de forma a aproveitar o crescente uso da 
Internet e as facilidades fornecidas pela tecnologia atual.” 

http://hdl.handle.net/10400.11/5291
http://hdl.handle.net/10400.11/5255
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TESES DE MESTRADO 

“O projeto desenvolvido nesta dissertação consistiu no 
desenvolvimento de um protótipo que pretende detetar 
fraudes em vendas, stocks e controlo de inventários de 
produtos para comércios locais utilizando tecnologia no 
domínio do Big Data.” 
“Foram utilizadas ferramentas na área do Big Data, em 
particular o ecossistema do Hadoop, nomeadamente o HDFS e 
o Hive. Este último permite o armazenamento, a consulta e a 
gestão dos dados. Com o auxílio destas ferramentas foi 
desenvolvido um protótipo onde são carregados ficheiros SAF-
T gerados pelas máquinas registadoras que estão instaladas nos 
estabelecimentos, sendo os dados transformados num processo 
que será descrito na dissertação, para poderem ser manuseados 
com o Pentaho Report Designer.” 

“Este relatório descreve um projeto que pretende concentrar 
todo o processo de avaliação numa única aplicação web, 
permitindo criar mecanismo autónomos de tratamento de 
informação, e estatísticos, inerentes ao processo de avaliação, 
produção de gráficos, notificações, relatórios e comunicações, 
de forma a reduzir drasticamente a dispersão e redundância de 
documentos e assim melhorar substancialmente a produtividade 
dos professores da escola. O conjunto de dados produzidos 
permitirá suportar a informação necessária à Avaliação Externa 
das Instituições. A investigação documental e ativa foi 
desenvolvida no Agrupamento de Escolas de Arronches que 
atualmente se encontra a implementar o Plano de ação de 
Melhoria, que de entre outras ações visa melhorar os níveis de 
sucesso às disciplinas de Português e Matemática.” 

file:///C:/Users/amartins.ORG/AppData/Local/Temp/%20http:/hdl.handle.net/10400.11/5321
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