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c. Obter aprovação na unidade curricular de História da Ciência e das Técnicas. Esta unidade

curricular será frequentada no 2ºsemestre do ano letivo 2021/2022 e será gratuita.

Artigo Sº 

(Alunos do 32ano da Licenciatura em Informática) 

1- Tendo em conta que já frequentaram cerca de dois terços do respetivo plano de estudos, e com

o objetivo de garantir coerência programática e de competências no que diz respeito ao curso a 

obter, estes alunos irão frequentar o 3ºano já previsto no plano de estudos da Licenciatura em 

Informática.

2- Os alunos que concluam a Licenciatura em Informática e pretendam obter a Licenciatura em 

Engenharia Informática, devem: obter aprovação nas seguintes unidades curriculares que 

integram o plano de estudos da Licenciatura em Engenharia Informática: Ciência de Dados, 

Engenharia de Software, Inteligência Artificial, Gamificação, Cibersegurança e Computação em 

Nuvem.

3- Considera-se importante que os alunos obtenham os conhecimentos e as competências 

proporcionados pelas unidades curriculares referidas no artºSº, nº2. Nesse sentido, a Direção 

do ITA- Instituto de Tecnologias Avançadas para a Formação, deliberou, desagravar em 

cinquenta por cento o preço de cada nova unidade curricular, que venha a ser frequentada por 

alunos já licenciados em informática.

Artigo 6º 

(Alunos do 32ano da Licenciatura em Engenharia Multimédia) 

1- Tendo em conta que já frequentaram cerca de dois terços do respetivo plano de estudos, e com

o objetivo de garantir coerência programática e de competências no que diz respeito ao curso a 

obter, estes alunos irão frequentar o 3ºano já previsto no plano de estudos da Licenciatura em 

Engenharia Multimédia.

2- Os alunos que concluam a Licenciatura em Engenharia Multimédia e pretendam obter a 

Licenciatura em Engenharia Multimédia, objeto de reestruturação, devem: obter aprovação nas 

seguintes unidades curriculares que integram o plano de estudos da Licenciatura em Engenharia 

Multimédia, objeto de reestruturação: Design Gráfico, Laboratório de Fotografia, Computação 

Gráfica, Criatividade e Ergonomia em Multimédia, Jogos e Realidade Virtual e Computação em 

Nuvem.

3- Considera-se importante que os alunos obtenham os conhecimentos e as competências 

proporcionados pelas unidades curriculares referidas no artº6º, nº2. Nesse sentido, a Direção 

do ITA - Instituto de Tecnologias Avançadas para a Formação, deliberou, desagravar em 

cinquenta por cento o preço de cada nova unidade curricular, que venha a ser frequentada por 

alunos já licenciados em engenharia multimédia.
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