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NOVIDADES 

“Kanban is becoming a popular way to visualize and limit 
work-in-progress in software development and information 
technology work. Teams around the world are adding Kanban 
around their existing processes to catalyze cultural change and 
deliver better business agility.” 

“Optical methods of measurements are the most sensitive 
techniques of noncontact investigations, and at the same time, 
they are fast as well as accurate which increases 
reproducibility of observed results. 
This book covers various aspects of optical interferometry 
including descriptions of novel apparatuses and methods, 
application interferometry for studying biological objects, 
surface qualities, materials characterization, and optical 
testing.”  

 “Running case study, updated from the first edition, focusing 
on the development of a role-playing video game;  
New topics such as expanded and integrated material on agile 
and emerging methods, metrics, security, refactoring, open 
source, test-driven development, and testing;  
Unified modeling language (UML) applied throughout;  
Strong emphasis on quality and measurement;  
Extensive use of design patterns, real world case studies and 
examples which foster valuable teamwork skills.” 

http://suporte.ipcb.pt/v2/kb/faq.php?cid=11
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Bronson, R. & Naadimuthu, G. (2001). Investigação operacional. (2ª ed.). Bangkok: 
McGraw-Hill 

 

 

 

Bugrov, S. & Nikolsi, S. M. (1986). Matemática para Engenharia. Moscovo: Mir 

 

 

 

Coelho, A. & Viana, C. (1991). Introdução ao cálculo numérico. Coimbra: Sociedade 
Portuguesa de Matemática 

 

 

 

 

NOVIDADES 

“Este completo guia de estudo ensina-lhe todas as técnicas de 
Programação Matemática, incluindo o recente e promissor 
algoritmo de Karmarkar, permitindo-lhe dominar qualquer 
disciplina de Investigação Operacional. Aborda uma ampla 
gama de problemas reais de indústria e do Mundo de 
negócios.” 

“O presente volume contém uma exposição sucinta dos 
elementos de álgebra linear baseada na teoria de Kronecker – 
Capelli dos sistemas de equações lineares. O livro compreende 
uma introdução à teoria dos espaços euclidianos de dimensão 
finita e à teoria dos operadores lineares nestes espaços com 
ênfase no estudo dos operadores auto-adjuntos, examinados 
paralelamente às formas quadráticas, assim como nas 
propriedades das transformações ortogonais de coordenadas.” 

Nesta obra de introdução ao cálculo numérico, “pretende-se 
garantir “alguma” fundamentação teórica que justifique os 
cálculos a efetuar, levando os alunos a conjecturar sobre 
determinadas leis. Neste contexto, algumas generalizações 
feitas têm como único objectivo atingir fórmulas 
(sobejamente conhecidas) justificadas em manuais da 
disciplina de matemática. De resto, procurou-se em todos os 
capítulos estabelecer interdisciplinaridade com esta disciplina 
e também com Linguagens de Programação.” 
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Cornez, T. & Cornez, R. (2017). Android: Programming concepts. Burlington: Jones & 
Bartlett Learning 

 

  

 

 

Deitel, H. M. & Deitel, P. J. (1998). C++ how to program. (2nd ed.). Upper Saddle River: 
Prentice Hall 

 

 

 

Marques, A. M., Anjos, M. & Vaz, S. Q. (2002).  101 Perguntas e respostas de Direito da 
internet e da informática. V. N. Famalicão: Centro Atlântico 

 

 

 

 

NOVIDADES 

“Key features: Android Studio, the official development 
environment by Google, is used to develop all applications; Includes 
44 practical and interesting lab examples linked to real-world mobile 
problems, including constructing games with moving graphics and 
responding to sensor data; Mobile programming commences in 
Chapter 1 with the development of two native Android applications, 
beginning with a problem statement and storyboard and ending with 
an executable app; Each chapter concludes with skill-oriented 
questions designed to test comprehension of key concepts.” 

“These are exciting times in the C++ community with the 
impending acceptance of the new ANSI/ISO C++ draft 
standard. This Second Edition of the world`s most widely used 
C++ textbook carefully explains C++`s extraordinary 
capabilities - including the latest additions to the language and 
the new ANSI/ISO C++ standard library." 

“….A sociedade da informação tem mil e um problemas 
jurídicos, cento e uma perguntas não podem esgotar, 
obviamente o tema. Mas cento e uma respostas e pistas de 
análise, podem ajudar a perceber muitos dos problemas que 
juristas e não juristas têm pela frente. ” 
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Martins, R. C., Feathers, M. C., Ottinger, T. R., langr, J. J., Schuchert, B. L., Grenning, J. 
W. & Wampler, K. D. (2009). Clean code: A handbook of agile software craftsmanship. 
Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall 

 

 

 

 

Mendiratta, S. K. (1984). Introdução ao eletromagnetismo. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 

 

Monteiro, E. & Boavida, F. (2007). Engenharia de redes informáticas. Lisboa: FCA 

 

 

 

 

NOVIDADES 

“Clean code is divided into three parts. The first describes the 
principles, patterns, and practices of writing clean code. The 
second part consists of several case studies of increasing 
complexity. Each case study is an exercise in cleaning up code 
– of transforming a code that has some problems into one that 
is sound and efficient. The third part is the payoff: a single 
chapter containing a list of heuristics and “smells” gathered 
while creating the case studies. The result is a knowledge base 
that describes the way we think when we write, read, and 
clean code.” 

“Este livro foi concebido para servir de texto base para alunos 
de todas as licenciaturas em que a física é a área fundamental. 
O objetivo foi fornecer um manual em português que pudesse 
ser utilizado no primeiro contacto com a matéria de 
Eletricidade e Magnetismo.” 

“São abrangidas as seguintes facetas da engenharia de redes 
informáticas: Caracterização das aplicações telemáticas; 
Principais arquiteturas; Cablagem de redes informáticas; 
Tecnologia de comunicação em ambientes LAN, MAN e WAN; 
Gestão de redes; Segurança em redes; Equipamentos de 
comunicação; Planeamento e projeto de redes informáticas, 
com exemplos de aplicação.” 
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Portugal. Instituto Nacional de Estatística. (2016). Anuário estatístico de Portugal 2015. 
Lisboa: INE 

 

Portugal. Instituto Nacional de Estatística. (2016). Portugal em números 2015. Lisboa: 
INE 

 

Portugal. Instituto Nacional de Estatística. (2017). Portugal 2015. Lisboa: INE 

 

 
 
Rodrigues, P., Pereira, P. & Sousa, M. (1998). Programação em C++: Conceitos básicos e 
algoritmos. (2ª ed.). Lisboa: FCA 

 

 

NOVIDADES 

“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. Cada subcapítulo introduz uma análise, dos 
principais indicadores, ilustrada por gráficos e infografias.“ 

“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.” 

“Publicação que sintetiza traços relevantes sobre as estruturas 
que compõem o sistema demográfico, social e económico de 
Portugal.  
Ao longo do texto, é analisada a evolução de indicadores em 
Portugal desde 1990 a 2015, por vezes comparada com a da 
União Europeia.“ 

Neste livro são abordados os seguintes temas: Algoritmos, 
Dados e Programas; Declarações e Definições Entrada e Saída 
de dados; Classes; Programação com classes. 
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 Spiegel, M. R. (1973). Manual de fórmulas e tabelas matemáticas. Rio de Janeiro: 
McGraw-Hill 

 

 

Tsui, F., Karam, O. & Bernal, B. (2017). Essentials of software engineering. (4th ed.). 
Burlington: Jones & Bratlett 

 

 

 

 

 

Reis, F. E. A. (2017). Estudo e implementação de sistema de gestão de credenciais de 
autenticação de alta disponibilidade. (Dissertação de mestrado não publicada). Instituto 
Politécnico de Castelo Branco, Castelo Branco. 

  

 

“O objetivo deste compêndio é fornecer uma coleta de fórmulas 
matemáticas e tabelas que serão valiosas aos estudantes e 
pesquisadores nos campos da matemática, física, engenharia e 
outras ciências.” 
 

“Present a broad coverage of the software engineering field that 
lends itself well to an introductory course; Clearly differentiates 
and explains software engineering from the subtopics of 
software processes, software development, and software 
management; Concise presentation that allows the topic to be 
taught within a 16-week semester; each new print copy includes 
Navigate e Advantage Access that unlocks a comprehensive 
and interactive eBook, student practice activities and 
assessments a full suite of instructor resources, and learning 
analytics reporting tools.” 
 

DISSERTAÇÕES DE MESTRADO  

“Neste trabalho é proposta uma solução centralizada de 
gestão de credenciais…, capaz de armazenar  e gerir a 
informação referente aos diferentes perfis de 
utilizadores, de forma redundante e com um 
desempenho capaz de responder às necessidades de 
autentificação da instituição. São testados e avaliados 
tanto a capacidade de tolerância a falhas como o 
desempenho, e discutidos os respetivos resultados.” 
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