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LISTA DE PROPOSTAS 

 

ESTÁGIOS CIENTÍFICOS AVANÇADOS EM MATEMÁTICA PALOP 

3ª EDIÇÃO, 2022 

 

ESTÁGIO #1 

Instituição: Universidade de Aveiro (UA) 

Tema: Estatística Multivariada 

Orientador(es): Professora Adelaide Freitas 

Resumo: A Análise de Componentes Principais (ACP) é uma técnica 

estatística amplamente usada em dados multivariados com vista a 

descrever os dados por um menor número de variáveis com a máxima 

variabilidade. Os dados composicionais correspondem a dados p-

dimensionais em que as p componentes observadas de cada unidade 

amostral descrevem a sua composição. Este estágio pretende 

desenvolver, primeiramente, competências no uso da ACP sobre vetores 

de dados composicionais e, em segundo lugar, avaliar o mérito desta 

abordagem em estudos longitudinais de incidência de doenças. 

Concretamente, é proposto aplicar esta abordagem no estudo da 

evolução temporal da incidência de tuberculose numa dada região. Os 

dados serão recolhidos pelo estagiário durante o estágio (por exemplo, 

através do site do Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME): 

https://vizhub.healthdata.org/lbd/tb). 
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ESTÁGIO #2 

Instituição: Universidade de Aveiro (UA) 

Tema: Seleção de variáveis em dados de grande dimensionalidade 

Orientador(es): Professora Vera Afreixo 

Resumo: Neste estágio pretende-se efetuar um estado da arte dos 

métodos de seleção de variáveis em dados de grande dimensão, 

desenvolver senários simulados de controlo e a aplicação das diferentes 

técnicas em contexto de dados simulados e biomédicos usando a 

ferramenta R. 

 

ESTÁGIO #3 

Instituição: Universidade de Aveiro (UA) 

Tema: Tipos de infinitos 

Orientador(es): Professor Alfredo Freire e Professor Manuel Martins 

Resumo: Quantidades infinitas são muito importantes para o 

desenvolvimento de teorias matemáticas. Várias estruturas não são 

apenas infinitas, mas de magnitudes infinitas superiores - esse é o caso, 

por exemplo, do conjunto dos números reais. Apesar disso, a comunidade 

matemática não aprofundou os estudos sobre essas grandezas até o final 

do século XIX. Trabalhar com conjuntos infinitos pode ser contra-intuitivo 

e, historicamente, tem sido evitado porque gera vários paradoxos e 

antinomias (por exemplo, o paradoxo de Galileu no século XVII). Portanto, 

é somente com o desenvolvimento cuidadoso oferecido pelos sistemas 

formais que o tratamento de quantidades infinitas foi incorporado à 

prática matemática. As linguagens formais ofereciam um ambiente no 

qual se podia compreender criteriosamente os paradoxos tradicionais e 

buscar alternativas. O desafio de infinitas magnitudes também é 

didático. Nesse universo, conjuntos infinitos contidos em outros podem ter 
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o mesmo tamanho (o conjunto dos números pares é do mesmo tamanho 

que o conjunto dos números naturais). Assim, propomos como estágio o 

estudo dos infinitos e o desenvolvimento de estratégias de ensino para 

esses fenômenos. Como oferecer a um aluno uma cadeia de raciocínio 

que torna intuitivas propriedades comumente vistas como contra-

intuitivas? Esperamos que o estagiário, ao final do período de 5 meses, 

domine as técnicas intermediárias do tratamento conjuntista dos infinitos 

e produza alternativas didáticas (possivelmente em vídeos) para o ensino 

básico desses conceitos. 

 

ESTÁGIO #4 

Instituição: Universidade de Aveiro (UA) 

Tema: Lógica aplicada à modelação e análise de sistemas complexos 

Orientador(es): Professor Alexandre Madeira e Professor Manuel Martins  

Resumo: A modelação matemática de sistemas é uma das áreas de 

aplicação mais reconhecidas da Lógica formal. Por um lado, uma lógica 

(e.g. proposicional, primeira-ordem, probabilística, etc) oferece uma 

linguagem rigorosa, livre de ambiguidades, para expressar os requisitos e 

propriedades dos sistemas a desenvolver ou analisar. Por outro lado, a 

sua semântica oferece um espaço rigoroso para a modelação do 

sistema a conceber, e o suporte matemático para a verificação de 

propriedades nesses modelos. Estas práticas e técnicas, historicamente 

associadas à verificação matemática de sistemas computacionais, têm 

sido estendidas a outros tipos de indústria, na concepção de outros 

produtos e serviços. 

Este estágio pretende dotar o aluno com os conhecimentos básicos nesta 

área. Na primeira parte da formação, estudam-se os conceitos teóricos 

de base à formação. Na segunda parte, o aluno trabalhará alguns casos 
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de estudo usando ferramentas computacionais, nomeadamente com o 

MCRL2 e o KeyMaera X, que são formalismos com suporte à Lógica 

(probabilística) de Hennessy-Milner e à Lógica dinâmica diferencial, 

respetivamente. 

 

ESTÁGIO #05 

Instituição: Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora 

(ECT-UÉ) 

Tema: Dimensões de famílias de álgebras artinianas de Gorenstein 

Orientador(es): Professor Pedro Macias Marques 

Resumo: Dado um polinómio f nas variáveis X_0,...,X_r, podemos construir 

uma álgebra artiniana de Gorenstein (AG) como quociente do anel de 

operadores diferenciais pelo ideal dos operadores que anulam f. Se 

fixarmos um invariante da álgebra, como a função de Hilbert, podemos 

estudar as famílias de álgebras AG que têm essa função de Hilbert. Saber 

a dimensão destas famílias é um problema que está em aberto para r>1. 

O objetivo deste projeto é encontrar majorantes para as dimensões de 

algumas destas famílias. Para isso, prevemos as seguintes tarefas: 

1. Estudar exemplos de famílias de álgebras AG; 

2. Estudar os casos já conhecidos de r=0 e r=1; 

3. Construir novos exemplos de famílias de álgebras AG e determinar as 

suas dimensões. 

 

ESTÁGIO #6 

Instituição: Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora 

(ECT-UÉ) 

Tema: Python – Como recurso científico na área da Matemática 

Orientador(es): Professora Marília Pires e Professor Jorge Santos 
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Resumo: Python é uma linguagem de programação de alto nível, 

orientada por objetos, interpretada (não compilada) e distribuída 

gratuitamente. Desenvolvida por uma comunidade aberta, é 

administrada pela organização sem fins lucrativos, Python Software 

Foundation. 

A sintaxe clara e simples do Python é muito acessível, sendo a escrita e a 

leitura de um código facilmente executável, tornando-se uma 

ferramenta cada vez mais adotada. Atualmente, é a linguagem de 

programação por excelência, a nível mundial, não só no ensino, mas 

também em empresas com grande projeção como o Google, a 

Dropbox, a Mozilla (mais conhecida por Firefox), a Netflix ou empresas do 

mercado financeiro como a Bloomberg e a J. P. Morgan, por exemplo.  

Sendo esta linguagem munida de bibliotecas especificamente 

orientadas para cada objetivo, neste estágio, propomos a utilização do 

Python como recurso científico na área da Matemática, para o auxílio na 

introdução e/ou utilização de conceitos Matemáticos e a sua 

interpretação. Com o ambiente de desenvolvimento adequado ao 

objetivo da unidade curricular a aplicar, serão exploradas as bibliotecas: 

Sympy, destinada ao cálculo simbólico matemático (definição de 

funções, cálculo de derivadas, primitivas e integrais, equações 

diferenciais, sistemas de equações lineares, estatística e construção de 

gráficos, etc.); Numpy que é adequada à manipulação de dados na 

forma de listas, vetores e matrizes, e toda a álgebra linear associada; 

Matplotlib para a visualização gráfica estática, dinâmica e interativa (por 

exemplo, a representação gráfica adequada ao tipo de solução de um 

problema); Scipy criada para o cálculo científico e Statistics para 

estatística de dados. O estagiário, após se inteirar com as funcionalidades 

de cada biblioteca, criará um projeto votado para a lecionação ou para 
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a investigação numa unidade curricular, com utilização do Python como 

recurso científico na área da Matemática. 

Este estágio será orientado pelos Professores Marília Pires e Jorge Santos 

(ambos do Departamento de Matemática da Universidade de Évora), 

que desenvolvem investigação em diferentes áreas da Matemática, o 

que permitirá ao estagiário um acompanhamento mais específico nas 

matérias abordadas, potenciando as vantagens inerentes a cada área 

de conhecimento. 

 

Estágio #7 

Instituição: Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora 

(ECT-UÉ) 

Tema: Análise Numérica de Equações Diferenciais  

Orientador(es): Professora Marília Pires e Professor Nuno M. Brites 

Resumo: A Modelação Matemática de problemas da vida real no âmbito 

da Medicina, Biologia, Engenharia, Economia, entre outros ramos das 

Ciências, é maioritariamente descrita por equações diferenciais. O 

estudo analítico e numérico destas equações tem suscitado grande 

interesse na sua investigação. No universo das equações diferenciais, 

apenas uma parte é solúvel analiticamente, sendo a alternativa a 

aplicação de métodos numéricos. Um dos métodos numéricos eficiente 

e de simples aplicação é o método das diferenças finitas [1], [2], [3], [4]. 

Neste estágio, propomos uma componente teórica da Análise Numérica 

das equações diferenciais, a desenvolver durante 3 meses em regime 

online e uma componente laboratorial a desenvolver presencialmente, 

com a duração de 2 meses. A componente teórica prevê o estudo da 

consistência, estabilidade e convergência de diferentes algoritmos de 

discretização em diferenças finitas, aplicados a problemas de valor inicial 
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e de fronteira. A análise de erro e ordem dos métodos será também 

realizada. A componente prática visa a utilização da linguagem de 

programação Python com vista à escrita do código necessário à 

implementação de um método numérico de um dos problemas 

estudados. A análise critica da solução numérica, através da 

interpretação dos resultados, finalizará a ordem de trabalhos. Este estágio 

será orientado pelos Professores Marília Pires (Departamento de 

Matemática da Universidade de Évora) e Nuno M. Brites (Departamento 

de Matemática do Instituto Superior de Economia e Gestão da 

Universidade de Lisboa). Esta parceria entre instituições permitirá ao 

estagiário trabalhar em ambas as instituições e assim, tirar vantagens das 

sinergias e articulações entre estas e entre as diferentes áreas de 

conhecimento. 

 

ESTÁGIO #8 

Instituição: Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora 

(ECT-UÉ) 

Tema: Iniciação à análise matemática e/ou às equações diferenciais 

parciais aplicadas 

Orientador(es): Professor Joaquim Correia 

Resumo: [Online]  

i) Apresentação, motivação e introdução de várias possibilidades de 

aplicação do(s) tema(s) proposto(s), bem como a definição de qual 

a ênfase preferida pelo estagiário (‘análise matemática’ e/ou 

‘equações diferenciais parciais’?); de quais os seus objetivos 

(‘formação pedagógica’ e/ou ‘iniciação à investigação’?); de qual é 

o seu domínio de pré-requisitos e/ou que complementos precisaremos 
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tratar; de qual seja a orientação bibliográfica “mais adequada” e do 

desenho definitivo do plano de trabalho pertinente ao estagiário.  

ii) Desenvolvimento do(s) tema(s) com complementos e extensões de 

conhecimento nas vertentes necessárias (‘modelação’, ‘teoria’, 

‘análise numérica’, ‘simulação’, ‘aplicação’). Incluir-se-á alguma 

revisão do estado-da-arte e discussão da literatura específica 

existente. 

iii) Preparação do estágio presencial em Portugal. 

[Onsite] Estágio de cooperação pedagógico e/ou científica com 

elaboração e redação de relatório final e/ou de projeto (de prossecução 

de trabalho) e/ou de publicação científica. Conforme a abordagem e 

temática escolhidas prevêem-se, tanto quanto possível, o contato com 

outros especialistas e a participação em variados eventos científicos. 

Motivação: Na vertente ‘teórica’ ou ‘aplicada’ motivam-nos, sempre, a 

modelação matemática de problemas da vida real e os novos 

problemas matemáticos deles oriundos. Se possível/desejável 

procuraremos— portanto— identificar tais motivações conformes ao 

interesse local, regional ou nacional do estagiário. 

 

ESTÁGIO #09 

Instituição: Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora 

(ECT-UÉ) 

Tema: Uma introdução ao Método dos Elementos Finitos 

Orientador(es): Professor Fernando Carapau e Professor Paulo Correia 

Resumo: O Método dos Elementos Finitos situa-se na área da Análise 

Numérica. Este método foi introduzido no início dos anos 50, com o 

objetivo de apresentar aproximações numéricas das soluções de 

problemas complexos, nomeadamente, problemas sobre sistemas 
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mecânicos e físicos. O grande entusiasmo pelo Método dos Elementos 

Finitos, deve-se aos seguintes factos: 

- O método transforma problemas num espaço de dimensão infinita em 

problemas num espaço de dimensão finita, nos quais a resolução é 

possível por computador; 

- A simplicidade com que se demonstra a convergência do método, 

quando o parâmetro da discretização tende para zero, e com que se 

obtém a majoração do erro cometido. 

Atualmente, o Método dos Elementos Finitos é utilizado de forma 

crescente pelos cientistas na simulação numérica de problemas 

concretos, evitando assim a simulação experimental, normalmente com 

custos elevados. 

A ideia deste estágio é o de estudar e aplicar o Método dos Elementos 

Finitos para problemas lineares estacionários e/ou não estacionários com 

valores de fronteira, com implementação computacional. 

 

ESTÁGIO #10 

Instituição: Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora 

(ECT-UÉ) 

Tema: The effect of extreme values on the estimation of elusive 

populations 

Orientador(es): Professora Lígia Rodrigues e Professor Russell Alpizar-Jara 

Resumo: Methods of sampling elusive populations are based on solid 

mathematical foundations and are widely applied for many species to 

estimate demographic parameters, such as abundance, survival, 

recruitment and migration rates. Some stochastic models, in which these 

sampling methods are based, rely on very restrictive assumptions that are 

frequently violated in practical applications. There is also a parallelism 



 
 

 

10 

between sampling animal populations and sampling elusive human or 

hard to reach populations, such as, individuals with chronically 

uncommunicative diseases, homeless, and illegal immigrants. 

Applications of these methodologies also extend to software reliability 

and counts of faulty errors in computer programs. Model development 

and assessment have mainly focused on two main areas of research: 

capture-recapture methodology and distance sampling. 

The effects of extreme values on the estimators of population 

density/abundance, has not received enough attention in the published 

literature.  Therefore, our main interest is to explore problems related to 

extreme value theory on the context of estimating population 

density/abundance. In capture-recapture estimators, a common 

problem with its performance is related to low number of recaptures, 

leading to small sample biases and very low precision. We would like to 

study the distributional properties of the estimators based on results about 

the minimum of some discrete random variables. In the context of 

distance sampling, we are interested in assessing the effect of the 

maximum observable perpendicular distances, or the right truncation 

distance, on the estimation of population density. Since both 

methodological problems deal with the estimation of capture or 

detection probabilities, an alternative approach is to study the properties 

of extreme (low or high) probabilities, based for instance on beta 

distributions, and assess their effect on the estimators of population 

density/abundance. 

Prospective students: Interested in these topics are required to have solid 

mathematical and statistical background, and some knowledge of 

computational tools to run simulations. They should be familiar with 
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maximum likelihood theory and basic estimation principles. Previous 

knowledge on extreme value theory is desirable. 

 

ESTÁGIO #11 

Instituição: Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora 

(ECT-UÉ) 

Tema: Introduction to Differential Geometry and its Applications 

Orientador(es): Professor Jorge Salazar e Professor Rui Albuquerque 

Resumo: 

-Differentiable Manifolds and Tangent Spaces. Immersions, embeddings. 

Orientation. Vector fields, brackets. 

-Riemannian metric. Affine connexions, Riemannian connexions. 

Geodesics, convex neighborhoods. Geodesic flow. 

-Curvature, Sectional curvature, Ricci and scalar curvature.  

-Tensors on Riemannian manifolds. 

-Spaces of constant curvature. Hyperbolic spaces. Space forms. 

Isometries of the hyperbolic space. 

-Variations of energy. Formulas for the first and second variations of 

energy. Applications to minimal surfaces. 

 

ESTÁGIO #12 

Instituição: Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora 

(ECT-UÉ) 

Tema: Matemáticas XX/XXI nas Universidades de África 

Orientador(es): Professor José Carlos de Oliveira 

Resumo: A História do Pensamento Matemático, ao debruçar-se sobre as 

variantes nacionais, é também uma Geografia, nomeadamente na 

contemporaneidade; dela emerge uma síntese comparativa. 
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Singulariza-se hoje Cabo Verde na investigação, como o manifestam os 

congressos regulares, culminando em CVIM2021. Mais ampla foi a parte 

de Moçambique, onde se exprimiram diásporas in/out de excelência, em 

Matemática como em Filosofia. Abrangente também a de Angola, 

relacionada ontem e hoje com a América Latina. O propósito deste(s) 

estágio(s) é aprofundar e atualizar os estudos disponíveis em filmografia 

e em textos recentes. 

 

ESTÁGIO #13 

Instituição: Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra 

(FCTUC) 

Tema: Bases de Gröbner e aplicações 

Orientador(es): Professor Jorge Sentieiro Neves 

Resumo: As bases de Gröbner de ideais de anéis de polinómios têm 

inúmeras aplicações na Matemática pura e aplicada, em áreas tão 

variadas como a geometria algébrica, a álgebra comutativa, a 

combinatória, a otimização ou a estatística. Com este estágio, pretende-

se que os bolseiros tomem contacto com a teoria das bases de Gröbner, 

desde os primeiros conceitos. Tendo por base uma referência 

bibliográfica a indicar, o trabalho a desenvolver passará pelo estudo da 

teoria fundamental e de algumas das suas aplicações, de acordo com 

as preferências do bolseiro. 

 

ESTÁGIO #14 

Instituição: Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra 

(FCTUC) 

Tema: Fundamentos Matemáticos de Biologia Computacional 

Orientador(es): Professor Adérito Araújo 



 
 

 

13 

Resumo: Modelos matemáticos de sistemas biológicos, redes de reação 

química e cinética bioquímica, simulação numérica de modelos, 

identificação de parâmetros, variação espacial e a formação de 

padrões. 

Plano de trabalhos: nos três primeiros meses será ministrado um curso com 

base na referência bibliográfica [1]; nos dois últimos meses os alunos irão 

desenvolver um pequeno projeto de investigação. 

[1] Gerda de Vries, Thomas Hillen, Mark Lewis, Johannes Müller, Birgitt 

Schönfich, “A Course in Mathematical Biology”, SIAM, 2006 

 

ESTÁGIO #15 

Instituição: Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra 

(FCTUC) 

Tema: Métodos Numéricos para Equações de Derivadas Parciais em 

Finanças/ Numerical Methods for PDEs in Finance 

Orientador(es): Professora Ercília Sousa 

Resumo: O modelo de Black-Scholes em Finanças é baseado em várias 

hipóteses idealizadas do mercado financeiro. Se relaxarmos algumas 

dessas hipóteses, extensões não lineares da equação de Black-Scholes 

podem ser deduzidas. Estas equações de derivadas parciais requerem 

um tratamento numérico específico e é atualmente uma área muita 

ativa de investigação. Outros modelos financeiros de interesse são os 

baseados em processos de salto que dão origem a equações integro-

diferenciais. Pretende-se estudar como se obtém este tipo de modelos e 

desenvolver técnicas numéricas adequadas que permitam determinar as 

soluções das equações envolvidas. 
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ESTÁGIO #16 

Instituição: Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra 

(FCTUC) 

Tema: Resolução de sistemas lineares de grandes dimensões 

Orientador(es): Professora Sílvia Barbeiro 

Resumo: Muitos modelos computacionais, científicos ou industriais, 

particularmente em áreas emergentes como big data, envolvem a 

resolução de sistemas lineares de grandes dimensões. Assim, o 

desenvolvimento de métodos (algoritmos) eficientes para determinar a 

sua solução é central para a matemática aplicada e de grande 

relevância prática. 

O bolseiro será convidado a explorar diferentes tópicos relacionados 

com os sistemas lineares, nomeadamente: complexidade, esparsidade e 

estrutura, métodos diretos (LU e fatorizações de Cholesky), métodos 

iterativos (Gauss-Seidel e SOR), método de gradientes conjugados, pré-

condicionamento. O objetivo é obter um estudo comparativo de 

diferentes abordagens e propor uma metodologia capaz de resolver 

eficazmente sistemas lineares de grandes dimensões tendo em conta a 

sua estrutura. 

 

ESTÁGIO #17 

Instituição: Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL) 

Tema: Otimização de formas usando maniFEM 

Orientador(es): Professor Cristian Barbarosie 

Resumo: Serão estudados problemas de otimização de formas, com 

implementação numérica em C++ usando a biblioteca maniFEM 

(http://manifem.rd.ciencias.ulisboa.pt/). O trabalho poderá incidir sobre 

um dos seguintes aspetos (a ser escolhido em conjunto com o estagiário): 
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variação e adaptação da malha que modela a respetiva forma 

geométrica, a resolução da equação com derivadas parciais que 

modela o comportamento dum corpo físico, geração de malhas tri-

dimensionais para formas complexas. 

 

ESTÁGIO #18 

Instituição: Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa (ISTUL) 

Tema: Aplicações da Teoria de Valores Extremos 

Orientador(es): Professora Ana Ferreira 

Resumo: A Teoria de Valores Extremos (TVE), incluída na área de 

Probabilidades e Estatística, estabelece modelos abrangentes que 

permitem efetuar inferências relacionadas com eventos extremos. Por 

exemplo, a estimação de quantis elevados ou da probabilidade de 

ocorrência de fenómenos raros num contexto univariado, ou da 

dependência entre valores extremos em contextos multivariados. 

Aplicações emergentes incluem análises de variáveis climáticas como 

precipitação e temperatura. O estágio permitirá adquirir conhecimentos 

da TVE, com o intuito de prosseguir: (i) com aplicações a conjuntos de 

dados e/ou, (ii) na exploração e comparação de novas metodologias 

de estimação com base nas duas metodologias fundamentais "Block 

Maxima" e "Peaks-Over-Threshold". Poderão ser considerados problemas 

ou conjuntos de dados relacionados com o país em colaboração. Note-

se que existe bastante software disponível, nomeadamente gratuito do 

programa R, que poderá ser usado e/ou explorado durante o estágio. 

 

ESTÁGIO #19 

Instituição: Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa (ISTUL) 

Tema: Geometria algébrica e diferencial. Branas em variedades quiver. 
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Orientador(es): Professor Emílio Franco 

Resumo: O plano de trabalhos está naturalmente dividido em duas 

partes, uma primeira de aquisição de background e uma segunda parte 

onde, se possível, procuraremos obter resultados originais: 

1) Redução simplética e estudo de variedades quiver. Os pontos fixos de 

certas involuções nestas variedades quiver, podem interpretar-se como 

branas, uns objetos matemáticos de particular importância na física 

matemática moderna. O responsável, em colaboração com M. Jardim e 

S. Marchesi, tem descrito uma grande classe de involuções em 

variedades quiver e suas branas associadas. 

2) Explorar novos exemplos de involuções e, portanto, de branas em 

variedades quiver. 

 

ESTÁGIO #20 

Instituição: Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa (ISTUL) 

Tema: Disfunção epitelial como chave decisiva na prevenção e 

tratamento de 

diversas patologias - Modelação matemática, simulações 

computacionais e otimização de parâmetros 

Orientador(es): Professor Jorge Tiago 

Resumo: O objetivo deste projeto é desenvolver um modelo matemático 

do mecanismo da homeostase dos epitélios em condições fisiológicas e 

patogênicas (proliferação celular epitelial, migração, diferenciação e 

apoptose). 

Este modelo descreverá o transporte através do epitélio, levando em 

consideração a estrutura mecânica e as propriedades dinâmicas das 

redes celulares epiteliais. Serão utilizadas as equações de Navier-Stokes e 

as equações de Biot para modelar a dinâmica do fluido livre do fluido 
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num meio poroelástico, respetivamente. Métodos de interação estrutura-

fluido também serão considerados para captar a interação do fluido e 

das estruturas elásticas da membrana epitelial e da membrana celular. 

Simulações numéricas baseadas no método dos elementos finitos serão 

utilizadas para validar o modelo, em comparação com resultados 

experimentais disponíveis na literatura. Técnicas de otimização e controlo 

ótimo deverão ser utilizadas para a estimação de parâmetros não 

conhecidos. 

 

ESTÁGIO #21 

Instituição: Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP) 

Tema: Matemática computacional - Semigrupos numéricos 

Orientador(es): Professor Manuel Delgado 

Resumo: Os semigrupos numéricos são subconjuntos dos inteiros não 

negativos que são fechados para a adição, contêm o 0 e têm 

complementar finito. Trata-se de objetos de uma grande simplicidade 

que originam problemas fascinantes, os quais podem ter níveis muito 

diferentes de dificuldade. Ao longo do estágio deve ser aprendido o 

básico sobre o tema para abordar alguns problemas de investigação. 

Para além da habitual consulta de bibliografia deverá ser usado software 

existente, possivelmente apoiado pelo desenvolvimento de pequenos 

programas. O pacote "numericalsgps" do sistema computacional GAP, 

do qual o responsável do estágio é coautor, é um instrumento a usar. Este 

pacote será útil tanto na aprendizagem como na abordagem a fazer a 

problemas de investigação. 
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ESTÁGIO #22 

Instituição: Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP) 

Tema: Modelação estatística  

Orientador(es): Professora Rita Gaio 

Resumo: Este estágio tem como principal objetivo o desenvolvimento de 

competências no domínio da modelação estatística. Partindo de um 

conjunto de dados reais e atuais, o bolseiro será confrontado com a 

dificuldade de gestão do ficheiro de dados, observações em falta, 

visualização de dados/análise descritiva gráfica e modelação por 

aplicação de uma metodologia estatística de extração de 

conhecimento adequada. Como exemplo, o modelo estatístico a 

estudar poderá incluir modelos lineares gerais, modelos lineares com 

contração (shrinkage), modelos lineares generalizados, modelos lineares 

generalizados mistos (análise longitudinal, por exemplo), modelos com 

inflação de zeros (estudo transversal ou longitudinal), classificação 

(clustering, análise discriminante, análise em componentes principais, ...), 

modelos aditivos (com ou sem efeitos mistos). No final do estágio, é 

esperada uma publicação dos resultados em revista científica 

adequada. 

 

ESTÁGIO #23 

Instituição: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) 

Tema: Didática da Matemática/ Ensino dos números, sequências e 

padrões 

Orientador(es): Professora Paula Catarino, Professora Ana Paula Aires e 

Professora Helena Campos 

Resumo: É importante investir e intensificar a investigação nas práticas 

letivas, aprofundando o ensino e a aprendizagem dos mais variados 
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temas matemáticos. O ensino dos números, sequências e padrões é o 

título da proposta apresentada e espelha exatamente um dos principais 

objetivos deste estágio em Didática da Matemática, tema transversal a 

outros tópicos matemáticos que abrangem o ensino e a aprendizagem 

desde os mais jovens aos menos jovens. No estágio, é nosso propósito 

trabalhar o ensino dos números e em particular das mais variadas 

sequências de números, bem como o ensino de determinados padrões 

a que alguns desses números obedecem. Os tópicos a incluir nesta 

proposta de estágio incluem aspetos científicos de teoria de números, 

sequências de números especiais, padrões, entre outros. Esperamos que 

este estágio se possa constituir como um espaço de encontro, discussão, 

de aproximação entre investigadores, possibilitando a partilha do 

trabalho já realizado nesta área e, ao mesmo tempo, venha a 

proporcionar novas sinergias para futuros trabalhos de investigação, bem 

como nas práticas letivas do ensino básico ao ensino superior. 

 

ESTÁGIO #24 

Instituição: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) 

Tema: Números e sequências 

Orientador(es): Professora Paula Catarino, Professora Anabela Borges e 

Professor Paulo Vasco 

Resumo: O estágio tem como objetivo principal trabalhar os números e 

em particular as mais variadas sequências de números e não só. Os 

tópicos a incluir nesta proposta de estágio incluem todos os aspetos de 

teoria de números, sequências de números especiais, sequências de 

polinómios, combinatória, entre outros. É nossa intenção estudar as 

propriedades algébricas de sequências de variado tipo, encontrar as 

funções geradoras e ainda algumas identidades válidas envolvendo 
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essas sequências que serão o objeto do estudo. Esperamos que este 

estágio científico se possa constituir como um espaço de encontro, 

discussão, de aproximação entre investigadores, possibilitando a partilha 

do trabalho já realizado nesta área e, ao mesmo tempo, venha a 

proporcionar novas sinergias para futuros trabalhos de investigação. 

 

ESTÁGIO #25 

Instituição: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) 

Tema: Etnomatemática 

Orientador(es): Professora Paula Catarino e Professora Maria Manuel 

Nascimento   

Resumo: Ensinar é preparar para a vida, apoiando os nossos alunos na 

construção da sua identidade, do seu caminho pessoal e profissional. A 

matemática faz parte dos conteúdos do ensino curricular e das escolas 

e é indispensável para essa construção. Com conteúdos pouco 

entusiasmantes, mas importantes, para os alunos, é necessário adotar 

estratégias no seu ensino que permitam cativá-los para a sua 

aprendizagem. Uma dessas estratégias é a de fazer com que esses 

conteúdos sejam relacionados com a realidade, tenham a ver com a 

identidade cultural dos nossos jovens, para que possam ver um pouco da 

sua preciosa utilidade no mundo próximo que os rodeia. 

A Etnomatemática surge como grande desafio entre os que investigam 

e trabalham no ensino, pois requer um grande esforço para envolver 

várias realidades: o aspeto histórico, bem como os contextos 

educacional, cultural e social de todos os envolvidos – comunidade 

educativa escolar. A Etnomatemática desempenha aqui um papel 

crucial na aproximação da matemática com as realidades vivenciadas 

pelos jovens, em regiões específicas, num ou mais grupos culturais ou 
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sociais, podendo serem desenvolvidas práticas etnomatemáticas em 

ações pedagógicas, pois tem vindo a constatar-se que proporcionam 

maior motivação dos alunos para a matemática. A Etnomatemática 

pode ser um veículo mediante o qual a matemática é interdisciplinar e 

transcultural. Interdisciplinar porque pode propor atividades que 

envolvam outros campos de conhecimento (por exemplo, a enologia 

percebendo o valor do pi dos tanoeiros ou as artes quando os alunos 

optam pela apresentação dos seus trabalhos usando esculturas de 

materiais reciclados). Transcultural porque permite ao aluno a 

compreensão dos conhecimentos ensinados em sala de aula através da 

dimensão de espaço, tempo e lugar. Também é importante aprender 

com os outros, aprender nos espaços familiares, em tudo o que nos 

rodeia, por exemplo, na escola, no trabalho, no lazer. No estágio, é nosso 

propósito praticar a matemática na perspetiva da Etnomatemática, 

onde sejam abordados conteúdos matemáticos relacionados com as 

técnicas usadas num determinado grupo ou numa determinada região 

para a resolução de um problema do dia-a-dia, próximo da realidade 

dos alunos. A Etnomatemática considera as interligações da educação 

matemática com o mundo, no qual todos os cidadãos se inserem – 

professores, alunos, comunidade educativa. Este estágio pretende 

constituir-se como um espaço de encontro, discussão, de aproximação 

entre investigadores, possibilitando a partilha do trabalho já realizado 

nesta área, em vários países e, ao mesmo tempo, abordar outras 

realidades trazidas pelos estagiários. Além disso, espera-se vir a criar 

sinergias para futuros trabalhos de investigação. 
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ESTÁGIO #26 

Instituição: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) 

Tema: Modelação estatística em Biologia Vegetal 

Orientador(es): Professora Elisete Correia e Professora Teresa Pinto 

Resumo: A produção de castanha é atualmente uma atividade 

considerada estratégica na economia portuguesa e europeia, sobretudo 

das regiões do interior de montanha. Contudo, a distribuição do 

castanheiro na Europa encontra-se cada vez mais condicionada por 

pragas e doenças, nomeadamente a doença da tinta. Vários estudos 

fitopatológicos com inúmeras variáveis têm sido implementados na 

tentativa de encontrar formas de minimizar esta problemática. Para se 

conseguir analisar uma quantidade tão elevada de dados biológicos é 

necessário o recurso a técnicas estatísticas multivariadas, tais como 

Análise de Variância Multivariada, Regressão Linear Múltipla, Análise 

Classificatória, entre outras. Desta forma, será objetivo deste estágio a 

aplicação de metodologias estatísticas multivariadas na análise dos 

dados biológicos obtidos após os estudos fitopatológicos efetuados. 

 

ESTÁGIO #27 

Instituição: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) 

Tema: Métodos estatísticos multivariados na análise sensorial 

Orientador(es): Professora Elisete Correia e Professora Alice Vilela 

Resumo: A avaliação sensorial de alimentos é um aspeto importante no 

desenvolvimento e marketing de novos produtos, uma vez que oferece 

perceções sobre o comportamento do consumidor e a garantia da 

qualidade. A avaliação sensorial está relacionada à resposta humana a 

estímulos físicos e químicos, que geram a despolarização celular nas 

células gustativas e olfativas e um fluxo de informação é enviado ao 
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cérebro. Este interpreta as sensações e o estímulo é reconhecido sendo 

expressa uma resposta, objetiva ou subjetiva (aceitação ou rejeição). 

Para a obtenção destas respostas podem ser utilizados métodos 

convencionais de análise sensorial tais como: ADQ (Análise Quantitativa 

Descritiva), CATA (Check-All-That-Apply), FCP (Perfil de Escolha Livre), 

entre outros.  

As técnicas estatísticas desempenham um papel importante na análise 

de dados sensoriais. A necessidade de determinar tendências, relações 

entre variáveis, similaridade entre produtos ou consumidores são 

exemplos do tipo de problemas onde se aplicam técnicas estatísticas. 

Nas últimas décadas, o interesse cada vez maior por parte do consumidor 

em relação aos produtos a adquirir, levaram à necessidade, por parte 

das empresas, de inovar, tanto nas técnicas de análise sensorial, como 

nas técnicas estatísticas usadas, capazes de lidar com várias variáveis 

simultaneamente e poder retirar as informações que os dados fornecem. 

Pretende-se neste estágio estudar a aplicação de metodologias 

estatísticas multivariadas (PCA, MANOVA, Análise de Cluster, Análise de 

Equações Estruturais, entre outras) na caracterização sensorial de 

alimentos e/ou bebidas. 

 

Estágio #28 

Instituição: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) 

Tema: Análise Estatística em Ciências Humanas e Sociais 

Orientador(es): Professora Irene Cristina Oliveira e Professor Rui Jorge da 

Silva  

Resumo: A análise estatística como forma de análise e interpretação dos 

fenómenos sociais permite que os seus utilizadores sejam capazes de 

formular um problema de investigação social, de conceber uma 
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estratégia adequada de recolha e codificação de dados e de aplicar 

de forma crítica ou, no mínimo, interpretar os resultados de diversas 

técnicas de análise de dados utilizadas como auxílio para a obtenção 

de conclusões informadas sobre a realidade social.  

O estágio incluirá uma forte componente prática com base em técnicas 

estatísticas multivariadas, com recurso a três softwares específicos – SPSS, 

AMOS e R e envolverá, numa primeira fase, a revisão e consolidação dos 

conceitos teóricos inerentes às metodologias clássicas de Estatística 

Multivariada (Análise em Componentes Principais; Análise Classificatória; 

Análise Discriminante; Regressão Linear Múltipla; Análise de Variância 

Multivariada (MANOVA), Análises de Correlações Canónicas, Análise 

Fatorial Exploratória e Confirmatória). Numa segunda fase, uma 

abordagem prática, com a aprendizagem de manipulação dos dados 

com recurso aos softwares de análise estatística. 

Na parte final do estágio deverá realizar-se uma apresentação oral e/ou 

relatório escrito do trabalho que compreenda uma análise exaustiva e 

adequada aos dados e que integre várias das metodologias estudadas. 

O estagiário deve ainda apresentar um espírito crítico para procurar 

respostas noutras metodologias de mineração de dados, caso o uso das 

técnicas clássicas se apresente inadequado. 

Globalmente, pretende-se que no final do estágio o estagiário: Domine 

os conceitos e saiba escolher um método de recolha de dados realista e 

adequado à(s) pergunta(s) de investigação formulada(s) e métodos de 

análise planeados; Seja capaz de planear a realização de uma 

investigação quantitativa e construir instrumentos de recolha de dados 

quantitativos; Tenha capacidade de aplicar um conjunto de boas 

práticas na definição de estratégias de amostragem e conceção de 

questionários; Descreva corretamente os dados recolhidos; E finalmente, 
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adquira competências em análise de dados multivariados, para 

potenciar a interação com investigadores de outras áreas, promovendo, 

desta forma, o conhecimento especializado de Estatística, permitindo a 

interdisciplinaridade. 

 

ESTÁGIO #29 

Instituição: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) 

Tema: Equações diferenciais 

Orientador(es): Professora Eurica Henriques 

Resumo: O estudo de equações diferenciais remonta a vários séculos 

atrás (sendo de referir os trabalhos da família Bernoulli, Euler e Fourier) e 

tem motivado interesse, tanto pelas possibilidades fundamentais que 

levanta, como pelas suas aplicações. Neste estágio, consoante a 

motivação e a profundidade de conhecimento do candidato, iremos 

relembrar várias equações diferenciais ordinárias (revistando alguns 

exemplos hoje clássicos) e introduzir o estudo de equações com 

derivadas parciais, com especial foco na equação do calor. 

 

ESTÁGIO #30 

Instituição: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) 

Tema: Métodos numéricos para equações diferenciais fracionárias 

Orientador(es): Professora Mª Luísa Morgado 

Resumo: Nas últimas décadas, as equações diferenciais de ordem não 

inteira têm sido muito usadas na modelação de vários processos em 

Ciência e Engenharia. De entre as mais populares derivadas de ordem 

não inteira, encontra-se a derivada fracionária de Caputo. No entanto, 

a análise (matemática e numérica) de problemas com este tipo de 

derivadas é substancialmente diferente dos problemas análogos com 
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derivadas de ordem inteira. Uma das particularidades deste tipo de 

problemas é que as suas soluções são usualmente singulares na origem 

do tempo. Assim sendo, torna-se necessário um estudo preliminar acerca 

da regularidade da solução do problema em estudo, de forma a 

desenvolver métodos numéricos eficientes. 

 

ESTÁGIO #31 

Instituição: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) 

Tema: Matemática/ Inferência Estatística 

Orientador(es): Professora Maria Manuel Nascimento, Professora Eva 

Morais, Professora Adelaide Cerveira e Professora Ana Paula Teixeira 

Resumo: Na sociedade atual, a Estatística é importante nas empresas, 

órgãos públicos, escolas, bem como em outras entidades que 

necessitam de informações estatísticas para a tomada de decisões que 

vão influenciar a vida de quase toda a sociedade. A Estatística tem um 

papel decisivo, designadamente no planeamento da recolha e na 

organização, tratamento e análise de dados. A Estatística dispõe de 

métodos que permitem averiguar se na informação recolhida há suspeita 

de erros ou de dados forjados que, a existir, obrigam a uma investigação 

adicional. As atividades de Estatística são importantes em todas as áreas, 

das ciências sociais às ciências da vida e às tecnologias, entre outras. 

No âmbito deste estágio, os tópicos programáticos previstos são: 

Probabilidades na inferência estatística. Conceitos de amostra aleatória, 

parâmetro, estimador e estimativa. Distribuição de amostragem da 

média para populações normais e não normais (Teorema Limite Central). 

Distribuição de amostragem da variância amostral (população normal) 

e da proporção amostral. Estimação pontual: propriedades dos 

estimadores; métodos dos momentos e da máxima verosimilhança. 
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Estimação intervalar: intervalos de confiança para a proporção e para 

os parâmetros de população normal e não normal (grande amostra). 

Testes de hipóteses: erros de tipo I e de tipo II, estatística de teste. 

Potência do teste. Testes sobre a proporção e sobre os parâmetros de 

população normal e não normal (amostra grande). Testes sobre o 

coeficiente de correlação para população normal bivariada. Inferência 

estatística sobre: a diferença entre proporções; a diferença entre os 

valores médios de duas populações (amostras independentes e amostra 

emparelhada); variância de populações normais; o quociente entre as 

variâncias de populações normais. Análise de variância. Testes de 

comparação múltipla.  

Os tópicos programáticos vão ser abordados com rigor matemático e na 

perspetiva do uso de softwares estatísticos (SPSS e R-project) e folha de 

cálculo. 

 

ESTÁGIO #32 

Instituição: Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP) 

Tema: Valores e vetores próprios de matrizes. Decomposição em valores 

singulares: Teoria e Aplicações na Compressão de imagens. 

Orientador(es): Professora Zélia da Rocha 

 

ESTÁGIO #33 

Instituição: Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP) 

Tema: Polinómios Ortogonais e Quadratura Gaussiana para o Cálculo de 

Integrais. Aplicações. 

Orientador(es): Professora Zélia da Rocha 

 


