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Muitos conceitos e termos para designar um
conjunto abrangente de paradigmas que têm
em comum a ideia de que as tecnologias de
informação serão uma presença constante no
nosso dia-a-dia nas mais diversas formas







Ubiquitous Computing
Ambient Intelligence
Disappearing Computing
Context-awareness Computing
Smart spaces
…
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ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/ist/docs/istag-ist2003_consolidated_report.pdf
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Complementar a formação em Comunicações com
competências avançadas na concepção, realização e
avaliação de sistemas de Computação Móvel e
Ubíqua.
 Este tipo de sistemas caracteriza-se pela forte
mobilidade dos seus utilizadores e pela ubiquidade
dos serviços de computação e comunicações em
que se baseiam, requerendo por isso profissionais
com um conjunto abrangente de competências
técnicas e uma capacidade alargada de concepção
de sistemas.
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Fundamentos de Computação
Móvel Ubíqua








Tecnologias base






Motivação e enquadramento
Características dos paradigmas pósdesktop
Princípios gerais da Computação Ubíqua
Princípios gerais da Ambient Intelligence
Outros paradigmas relacionados




Novos modelos de interacção Humanocomputador
Sensibilidade ao contexto
Interacção situada

Sistemas e plataformas de software







Comunicações móveis
Sistemas de localização
Plataformas de dispositivos móveis

Modelos de interacção




Desafios ao Desenvolvimento em
ambientes reais







Deployment
Avaliação
Inovação

Privacidade e implicações sociais
Domínios de aplicação
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Paradigmas de programação distribuída
(Web services, REST, Cloud services)
Princípios na concepção de sistemas de
computação ubíqua
Suporte de Sistema para espaços
inteligentes
Toolkits e middleware

Computação Urbana
Sistemas de Transporte Inteligentes
Healthcare Systems and Ambient Assisted
Living (AAL)
Redes ubíquas de ecrãs públicos
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Papel integrador entre as várias áreas de conhecimento.
Na área dos sistemas móveis e computação ubíqua a
experimentação prática é fundamental para uma
aprendizagem efectiva e para o desenvolvimento de uma
visão crítica e abrangente das reais possibilidades e
implicações das muitas tecnologias e abordagens envolvidas
A UC terá 3 horas de contacto semanal, sendo 2 Teóricas e 1
de acompanhamento de projectos. Para além da
participação nas aulas, assume-se que os alunos dedicam a
esta unidade curricular 3 horas de trabalho em cada semana
na realização de actividades não presenciais que serão na sua
maioria atribuídas à execução do projecto.
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A classificação final
 Classificação do projecto
50%
 Classificação do teste teórico



50%

A aprovação na UC estará ainda sujeita às
seguintes condições
 Ter frequência à Unidade Curricular (ou seja ter

frequentado 2/3 das aulas)
 Ter uma classificação superior ou igual 10/20 na nota
final calculada de acordo com a tabela anterior
 Ter uma classificação superior ou igual a 8/20 em cada
um dos elementos de avaliação
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Informação sobre esta área na Universidade
do Minho
 www.humandigitalsystems.org
 http://humandigitalsystems.wordpress.com/



Contacto
 rui@dsi.uminho.pt
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