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NOVIDADES 

“The text looks at the hardware components, software considerations and 
operating system types used in multiple computer systems. Features Include: 
An introduction to computer systems suitable for non computer science 
specialists; Coverage of RISC Processors and 32 BIT microprocessors; An 
overview of computer networks; explanation of data flow processing systems; 
A non-mathematical exposition allowing the book to be used on courses where 
maths is not a prerequisite; End-of-chapter questions” 

The book “Provides a practical explanation of most of the techniques used 
in control engineering; Gives equal emphasis to continuous and discrete 
systems; Realistic practical examples allow the reader to become familiar 
with a technique before using it in the design of a system; Comprehensive 
mathematical results are included but detailed proofs omitted; strong 
emphasis is laid on algorithm design encouraging readers using a 
microcomputer to develop a computer aided design facility; Detailed 
suggestions are made for the construction of CAD algorithms suited to 
widely-used microcomputers supporting BASIC; Contains useful tables of 
Laplace, Z and Fourier transforms, simple circuits and standard control 
diagrams.” 

“Os diferentes modos de transporte de energia térmica, com as 
designações clássicas de condução, convecção e radiação térmica, 
são apresentados e o seu significado físico discutido e explicado.” 
“Todos os temas são ilustrados por exercícios de aplicação 
resolvidos de forma detalhada.” 



 
                                                    Nº 1 janeiro de 2017     ISSN: 2182-5947               
 

   2 
 

GOMES, Paulo J. F. - Resistência dos materiais. [S. l.]: Paulo J. F. Gomes, cop. 2015. 545 p. ISBN 978-
989-98697-0-7  

 

 
 
 
 
 
 
GRAEME, Jerald G., ed. lit.; TOBEY, Gene E., ed. lit.; HUELSMAN, Lawrence P., ed. lit. - Operational 
amplifiers: design and applications. International Edition. Auckland, etc.: McGraw-Hill, cop. 1981. XVII, 
473 p. ISBN 07-064917-0 
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484 p.. ISBN 978-972-722-784-6 

 

 

 

 

“Em termos globais, a resistência dos materiais envolve métodos 
analíticos para a determinação da resistência, rigidez e estabilidade dos 
diversos tipos de elementos estruturais. Desempenhando um papel 
fundamental na inerente abordagem económica relativa a qualquer 
projecto, ao possibilitar a obtenção de significativas reduções de custos, 
quer seja por via da optimização dos consumos de materiais para uma 
determinada obra ou, quando possível, por constituir uma alternativa de 
análise à via experimental, a qual, pelo facto de normalmente envolver a 
utilização de recursos significativos, torna-se naturalmente muito 
dispendiosa. 
O livro inclui “exemplos práticos resolvidos em detalhe, problemas 
propostos e respectivas soluções, materiais e perfis especificados 
segundo normas europeias” 

“Within this book, a complete treatment of the design and application as 
well as the theory and testing, of operational amplifiers has been 
developed by the staff of Burr-Brown. From this treatment results a 
practical engineering reference related both to accepted electronics 
theory and actual electronics practice.” 

“O livro encontra-se dividido em várias partes fundamentais: 
Gestão de execução e serviços, utilizadores e quotas, configuração da 
rede, gestão de logs, escalonamento de tarefas, kernel, módulos, boot 
loaders, sistemas de ficheiros, backups e proteção de servidores; Gestão 
de serviços de rede – DNS, NTP, DHCP, LDAP, WWW, NFS, correio 
eletrónico e autoridades de certificação; O Linux como router e firewall 
– filtragem de pacotes, NAT e proxies de aplicação; Segurança – Sistemas 
VPN, deteção de intrusões e auditorias de segurança; Monitorização e 
gestão de problemas – MRTG, Nagios e RT.” 
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“The use of MOS technology to implement analog functions has evolved 
rapidly in the past five years and continues to grow. The principal motivation 
for this trend is the need to incorporate analog functions together with 
complex digital functions on a single-integrated circuit in the same 
technology. The most, common function of this analog circuitry is to form 
the interface between the analog variables produced by sensors and 
transducers of physical variables, and a digital processor that may implement 
control, communications, or instrumentation functions.” 

“This book retains its focus on simulation modeling with SIMIO and 
most of the simulation statistical analysis and analytical issues are 
more thoroughly covered in other books.” 
“This edition of the workbook has an evolved structure based on use 
and experience. More emphasis is placed on “why” modeling choice 
are made, to supplement the “How” in using SIMIO in simulation.” 

“Designing the switching for an automated test system demands an 
understanding of the signals to be switched and the tests to be performed. 
Test requirements can change frequently, so automated test systems 
should provide the flexibility needed to handle a variety of signals: Even 
simple test systems often have diverse and conflicting switching 
requirements.” 

“Based on the proven funnel model and written for the industry, this book 
clearly illustrates how companies can use manufacturing control to 
effectively improve on-time delivery, reduce inventories and cut down 
throughput times.” 
“This book distinguishes itself with its convincing systematic approach 
based on thorough international research. Its clear presentation and direct 
applicability for analyzing and configuring the manufacturing control make 
this handbook an outstanding and unique publication on PPC.” 
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“Head First Object-Oriented Analysis & Design shows you how to analyze, 
design, and write serious object-oriented software: software that's easy to 
reuse, maintain, and extend; software that doesn't hurt your head; software 
that lets you add new features without breaking the old ones. Inside you will 
learn how to: 
Use OO principles like encapsulation and delegation to build applications that 
are flexible; Apply the open-Closed Principle (OCP) and the Single 
Responsibility Principle (RSP) to promote reuse of your code; Learn how OO 
principles, design patterns, and different development approaches all fit into 
the OOA&D project lifecycle; Use UML, use cases, and diagrams to ensure 
that all stakeholders are communicating clearly to help you deliver the right 
software that meets everyone’s needs.” 

O livro contém imagens de lugares turísticos, da Cidade de Bialystok na 
Polónia, fotografados pelo fotógrafo Piotr Mojsak.  
As imagens mostram monumentos e outros edifícios de interesse público e 
contam um pouco da história de cidade.  

“A qualidade alimentar passa, sobretudo, pela higiene e frescura dos alimentos 
e, para assegurá-la, são necessários conhecimentos técnicos. Assim sendo, nesta 
4ª edição, impôs-se uma actualização, sob o ponto de vista técnico, científico e 
legislativo, nomeadamente no que se refere à Segurança Alimentar, e de acordo 
com os procedimentos do HACCP – Hazard Analysis Critical Control Point – 
(análise de Riscos e Controlo dos Pontos Críticos), adoptada pela União Europeia 
e em vigor em Portugal, desde Janeiro de 2006, por força do regulamento (CE) 
852/2004 do Conselho e do Parlamento Europeu.” 
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NASCIMENTO, Juarez do - Telecomunicações. São Paulo: Makron Books: McGraw-Hill, cop. 1992. 
XXXIV, 542 p. ISBN 0-07-460878-9 

 

“Partindo da instalação de gás, esta obra abrange e aprofunda os aspetos 
técnicos-legais relacionados com o funcionamento das cozinhas que fazem 
parte dos Restaurantes, Hotéis, Restauração Coletiva, Centros Sociais, 
Escolas, Lares para Idosos, Clínicas, Hospitais e Quintas de 
Eventos/Serviços de banquete, Catering e outras afins. Os aspetos 
higiossanitários e ambientais também não foram descurados, 
nomeadamente os inerentes à implementação do HACCP e da ISO 22000.” 

“As exigências da certificação de pessoas e empresas nas áreas do frio e ar 
condicionado são consequências da problemática ambiental, relacionada com 
as alterações climáticas resultantes das emissões de gases que provocam o 
efeito de estufa, entre os quais se contam o dióxido de carbono (CO2) e os 
gases fluorados (HFC). Esta situação, agravada pela publicação recente de 
várias diretivas, regulamentos e normas, obriga os especialistas, formadores e 
técnicos a uma constante atualização pelo respeito dos requisitos de 
segurança e da proteção ambiental, com a implementação de métodos e 
procedimentos de intervenção padronizados, documentados e 
monitorizados.” 

“A recente publicação dos regulamentos europeus, conhecidos como EuP e 
ErP (ecodesign), obrigou os fabricantes a rever a conceção e os processos de 
fabrico de ventiladores e unidades de ventilação (UTA, UTAN, RTU), 
elevando a qualidade e o funcionamento dos ventiladores a patamares mais 
exigentes e eficientes de utilização da energia…. 
Este manual vai ao encontro dos profissionais que necessitem de uma 
orientação e da consulta útil na conceção, projeto, cálculo, 
dimensionamento, seleção, instalação e manutenção de equipamentos e 
sistemas de ventilação, aplicáveis à indústria turístico-hoteleira e áreas 
similares.”  

“Este livro destaca-se pela análise dos circuitos electrónicos empregados nos 
equipamentos de radiocomunicação para faixas de HF, VHF e UHF, com 
modulação em AM, SSB e FM, e nos receptores de radiodifusão em AM e 
FM.” 
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OLIVEIRA, Luís Adriano; LOPES, António Gameiro - Mecânica dos fluidos: fundamentos de fisíca e 
matemática. Lisboa: Lidel, 2016. VI, 112 p.. ISBN 978-989-752-238-3 

 

QUEIRÓS, Ricardo - Android: desenvolvimento de aplicações com Android Studio. 1ª ed. Lisboa : 

FCA, 2016. VIII, 296 p.. ISBN 978-972-722-819-5 

 

 

“Using Computer Tools for Electric Circuits provide guidelines for employing a 
variety of computer tools as part of an introductory course in electric circuit 
analysis using the textbook Electric Circuit, Fifth Edition. This supplement looks 
at five categories of computer tools: 
Circuit simulators; Circuit schematic capture and analysis packages; Matrix 
equation solvers; Computer spreadsheets and Symbolic equation solvers.”  

“Mecânica dos fluidos é um texto de nível introdutório sobre o comportamento 
dos fluidos (líquidos e gases) em repouso ou em movimento… expõe, de forma 
clara e desenvolvida, o essencial dos conceitos básicos necessários á iniciação 
em áreas específicas como aerodinâmica subsónica ou supersónica 
(escoamentos internos ou externos), hidrodinâmica (escoamentos em condutas 
ou de superfície livre) ou turbomáquinas, inclui um vasto conjunto de exercícios 
ilustrativos intercalados na exposição teórica e de exercícios propostos que são 
integralmente resolvidos no final do texto.” 
“É ainda comtemplada uma introdução à mecânica dos fluidos computacional 
)computational Fluid dinamics, CFD), que se faz acompanhar de um código de 
cálculo ilustrativo (EasyCFD). A utilização do software matlab é uma das 
novidades.” 

“A mecânica dos fluidos é âmbito científico privilegiado para aplicar, de forma 
gratificante, extensa gama de conceitos de base – em particular, matemáticos -
, cuja aprendizagem é, por vezes, feita de modo algo – “abstrato”, pouco 
aplicado à realidade quotidiana. Espera-se, através deste contexto recordatório, 
que seja reforçada a “ponte” entre ambas as vertentes, teórica e aplicada.” 

“…Neste contexto é introduzido o novo Android Studio 2, no qual são escritos 
todos os exemplos da obra, através da linguagem Java, compatíveis com a 
versão 6 do Android. 
Entre outros são abordados os seguintes temas: 
Introdução ao Android; A Minha Primeira Aplicação; Android Studio; 
Componentes Android; Interface Gráfica; Material Design; Gestão de Dados; 
Multimédia; Networking; mapas e Localização; Introdução ao Android Wear.” 
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BAPTISTA, Hugo Miguel - Sistema de instrumentação para avaliação e validação de equipamento 
industrial de descongelação por gás quente. Castelo Branco: Instituto Politécnico de Castelo Branco, 
Escola Superior de Tecnologia, 2016. XVIII, 99 p. 

 

 

 

São abordados os seguintes temas: 
“Introdução ao mercado e às tecnologias para desenvolvimento de jogos em 
Android; Desenvolvimento de jogos 2D usando as API do Google Canvas e 
Drawable; Aplicação do algoritmo de Inteligência Artificial Minimax a um jogo de 
tabuleiro; Introdução à framework libGDX e desenvolvimento de um jogo 3D 
completo; Introdução ao motor de jogos Unity 5 e desenvolvimento de um jogo 
3D completo; Disponibilização de jogos na Google Play e integração com os 
Google Play Games Services.” 

“Digital signal processing applied television technology has provided a vast 
increase in the capability of programme-making facilities and remarkable quality 
improvements in recording and transmission. It is an essential technology for High 
Definition television receivers.” 

TRABALHOS de ALUNOS  

“Neste relatório descrevem-se as fases de estudo, projeto, conceção, 
realização, avaliação e validação de uma solução de descongelação por gás 
quente em equipamentos para instalações de frio industrial. O trabalho 
realizado, em estreita colaboração com uma empresa local, com projeção 
internacional, no sector do frio industrial, resulta de necessidades específicas 
dessa empresa e visa o estudo da viabilidade técnica de uma solução e a sua 
transposição e aplicação em ambiente real.” 
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FEITEIRA, Marco António Carvalho Marques Prates - Automatização de equipamento industrial. 
Castelo Branco: Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola Superior de Tecnologia, 2016. XVII, 
37, [6] p. 

 

 

ESUS, Amadeu Manuel Barros - Sistema de transporte automático de calças em linha de produção 
da empresa DIELMAR. Castelo Branco: Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola Superior de 
Tecnologia, 2016. XVII, 73 p.  

 

 

 

 

PIRES, Bruno Miguel Mendes; LINHARES, Francisco Rodrigo Machado - Controlo de um carro elétrico 
através de Arduíno. Castelo Branco: Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola Superior de 
Tecnologia, 2016. XXIV, 58 p. 

 

 

 

 

 

“Este relatório…descreve o automatismo desenvolvido para controlar e 
monitorizar um sistema de refrigeração usado em ensaios experimentais 
industriais.” 
…”Este trabalho será uma mais-valia para o acionamento de um sistema de 
refrigeração utilizado por diversos equipamentos. Desenvolveu-se um sistema 
SCADA para monitorizar e controlar a temperatura do fluido do sistema de 
refrigeração usado por uma câmara climática, uma câmara de vácuo e um 
shaker.” 

“O presente relatório enquadra-se no âmbito de Projeto Final …subordinado ao 
tema “Sistema de Transporte Automático de Calças em Linha de Produção…” 
“Este projeto visa essencialmente desenvolver, para posteriormente implementar 
uma alternativa face à solução existente na empresa. Desenvolve-se assim o bom 
despenho produtivo, e minimizam-se as interrupções devido a avarias nos 
componentes do sistema que gere a linha.” 
…”Realizou-se um estudo para transformação do sistema de transporte 
automático para um sistema mais simples.” 
“Foram desenvolvidas algumas propostas com base no problema…” 

“Este projeto consiste no desenvolvimento de hardware e software, onde o 
principal objetivo é conseguir fazer a comunicação entre um comando e um 
carro elétrico usando o Arduíno via radiofrequência.” 
“Como hardware foi desenvolvido um comando artesanal numa placa pré-
perfurada para o controlo do carro elétrico através de botões de pressão. 
Foi também utilizado um Arduíno Explora que têm como funcionalidade o 
controlo do carro elétrico através de um joystick.” 
“Como software, foram desenvolvidos os respetivos programas para os 
Arduínos (recetor e emissor).” 
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MARTINS, Tiago André dos Santos - Modelação e simulação de sistemas autónomos de controlo de 
produção. Castelo Branco: Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola Superior de Tecnologia, 
2016. XIX, 62 p. 

 

 

 

 

REIS, João Pedro Barata Alves; VIDAL, Raul Gomes - Desenvolvimento duma aplicação para 
territórios inteligentes. Castelo Branco: Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola Superior de 
Tecnologia, 2016. XX, 89 p. 

 

 

SOARES, Nasário; MARTINS, Natalício - Emulação avançada para redes complexas com GNS3. 
Castelo Branco: Instituto Politécnico de Castelo Branco, 2016. XVIII, 41 p. 

 

 

 

 

 

“No âmbito deste trabalho é realizado um estudo de simulação relativo ao 
desempenho dos sistemas autónomos de controlo da produção no contexto de 
um sistema de produção flexível – flexíble flow shop – orientação para a 
produção por encomenda. No estudo foram considerados três métodos 
autónomos de controlo da produção (APC – autonomous production control), os 
quais foram comparados com as abordagens centralizada e aleatória de tomada 
de decisão.” 
“Os modelos de simulação usados foram construídos recorrendo ao software de 
simulação ARENA.” 

“Neste projeto é desenvolvido e testado um sistema que implementa uma 
solução para territórios inteligentes. O sistema consiste num contador de 
pessoas, recorrendo a uma placa de desenvolvimento Arduíno, detectores 
fotoeléctricos, modulo GSM, interface Web e uma base de dados. A informação 
das contagens das passagens serão enviadas para um servidor com um intervalo 
de tempo definido.” 

“O objetivo principal deste trabalho é ter em funcionamento no GNS3 uma rede 
complexa, que tenha funcionalidades com OSPF múltipla área, Qualidade de 
serviço (QoS), IP multicast, Voz sobre IP (Voip), Multiple Protocol Label Switching 
(MPLS) e ACL. Também pode se ver em funcionamento funcionalidades como 
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), NAT e Virtual Local Area Network 
(VLAN).” 
“O GNS3 é um software de uso relativamente simples, intuitivo e que integra 
funcionalidades avançadas de emulação e virtualização muito útil para qualquer 
profissional na área das Tecnologias de Informaçaõ (TI).” 
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